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NA SUA ETAPA DEFINITIVA AS OBRAS POLICIA MILl- 1ALGUNS ASPECTOS DO COR-

~!:,!! s :R~~~:1 ~:,:.:.~~::~~?::~·;:~: T AR DO ESTADO RA"{; ::;'.:.:.t:t~~r:,,~.~;:;;~Jt;.t:: 
INICIADO o REPRESAMEN- )•l'('S:tlllento, com o assentan1ento EXONERANDO-SE DO CO- ;:,~~l:{';i~;~,~;:~r~t.r i.,~1/;e~~/';~~ '?I~~;;s~ s~r~tc~t~:;:s:n~~nla Porá no 

fia aduf:.1, no :l('tule \':1c:t Brava, MANDO DESSA CORf>QRA .. rio.-. e... J)rn,ileir):. 11(Juem conhece- E a.,sim a região das cachoeira.~ ma .. 
TO NA BARRAGEMDEVACA no munieipio de \reia. que é :1 Ç-0 O MAJOR DR DEL áun' c/u <1r«nd1' ,,m,,r,0 e11d11r1c11/o ""' rai:Win,a,. ,onte inexgotavel de uma 

hasr do sisl('fJla d!' dislrihui~·fío A • '"' c·,lci 1>1~nc10 lr·1 ado o 1u11tu por no~- '111dw,tria de turismo a111da não ton-

B.RA VA, EM AREIA d.ig11a ))'ll'a c~nnpin·l Grande. 0 MIRO DE ANDRADE. FOI :~d~~~~c·;;~) ;~~;1'1~~j~ ~~~// ·~:~~(:~.~~,i·,,:t~= ~!:1~~~~~!i~~:de:~0~~~~~:c~~r~::~~; 
.\s obras ele snneamcnto d,, 

C:nmpina (trandr q11f' "C' ad1:.1111 :l 

c:irgo elo :l<Trdiladn Escrit()ri11 
S~1l11rnino Brito. j;'1 :dc:tn~·:1ra111 :1 
sua rt:1p.1 fi 11;11. 

dr. ,Jos{• Fcrnal, engenheiro che- NOMEADO ONTEM PARA belrdmenfo dr· 11111a amplQ ri>,tlf! aerea '! µassou a r-eceber c_o"': 1reque~cia o 

fc .<l4t ~b;·as gera is. e,.1v;ou o ~e- AQUÊLE PôSTO O CAPITÃO só~r:":~~~e º11:;·;i:~~~;:~ ~;e,~~:/1:'~ws das ~~!~~~~:d:t~no/l/m~it:,sug':rt~~:!e c:; 
~11111 e e C'yr:nna .'.10 Jll Cr\'C'll or linhas em tra/eyo Jw baslant•! tempo influencia desnacionali::.adora a que 
~\•:;(e.mim,< ,r Fi~ucirêdo_: • JOSÉ ARNALDO CABRAL u·aro r,i,e/cra-, "° gra,.,,e ~ul>Uco. a,ie e,tara su1eita pelo completa atlie,a-

(,.\ ~íl l~ .\ (1 lC\NDT~. 1,\ - É d~i; ... oultec·c <.lll (f1•faThe !odrr:; a.\ rotas 1r.~nto cn~ qu~..: vivia do r-esto do lerri-

111l'rvcnlo1· . rgrm1ro ( C' • 1µ11r 1- - - orqaui:-.:al-a,; e n:w:lel-..ts em cun.'itan- Para q11e_ se tenJ_,a U7!1a ligeira 1dé1a r \ · 1 T" · l DE VASCQNC LOS exislcnl.'8, o esforco de.~pre11dido para turto nacwnal 

.\'.'o «.'tH1..,l:111tes nolki:1.., uttr nos 
C'lwg:1111, q11t'·r por inlt\nu;',clio dL· 
1eporl:1g<'Jh, qu,··r prla. :1finnal1-
va dt• :1utoriz:11!0, , ,hsc"·Y:Hlo1 e..,, 
!-ii.O as mais lisongeir:1"i quanto ·1 
1n·o,i111id:uic do ~l'll ll:rrnino. de• 
<Jll(' :HIY1r:in l)s lH·neficio-. "<'lll 
c-onl:1 p:,ra II lll:lior 1·11nlro et·nnl)-

J l·do Pal:'.rio da HPdrn~:io - l: at:villc:d,· dos beneJ1czos t_r~1dos a.s d_uas cidades, 

.loüo Pessl)a -- Trnho o prazrr Dêsd~ ha ~ias c1ue solititá.ra. ao sr G\ic111v<.:. co1110 eJ:P111~Jlo e e111 J)rim_ei- ~fi.Íoªd:ft~e~:t~t;:~ICd~ ;:;~;~~osre:iz:;~ 
dr ('(1lllllllit_·:ir :t , .. ('xeia que 1 !~!:~:1~:to~~";:~~t! ;t~~~~~~:b~~~a:~ ro lugar-. n rola de Cu11l1ba - Gt1~tr-a, / ""' do resultado colhido 
foi :l'-~C'nla<ta, onlcn:, a adufa J1(1 o ilustre major dr. Df'lmiro Pereira /a:endo '!SCala_em Fo:.. _do _Iguassu._ Fõram assim realizadas cincoenta e 
1 und<, d:1 harr:1g:em, iHiri:lndd-~P de .\ndrade que vinha e."<rrcf'ndo essa A sua ex~ensoo _total na.o e das maw- uma viagen.), num total de quinh·mtas 
o r(•p1·es:,11wnto. - \ trneiosa-.. re . _7GO c;wlomr't:o:,, r,orem a :"na so- P nuorenta e oito horas de võa e pe:r

brt.~oL.cla . r da .. ,J te a,>r ..... cnta.r. o:., 1 c.e,rridJs 80.968 qUilometros. E nessas 
.,:tllfi:1('(-)('\ó .JoRé .Ferna}. Pllf;C·· 1'1Ctl.Or~•s ru~ros, u.iantendo l'm perm,o- f,l V'iager.s _fôram transportados 4 423 
!lht'i ro ('het't•". n~ 11.t< • ( · · t .. ,-,,0 • .,. 111 • ' '11.. pitc .o., ,:gs. de corresµt..ndencia, o.Jêm de· 106 

c..ur (Jado.'í a a~rai,P::,a, as emaranhadas r.,m,<.:ageir-os, para atender imperativos 
/Lrota., a> oe.,t.:: p·11 :i. · .. se ~e,. ~m:: dt urg_encia. muito embora a jinalida
clarezra -~1qu~r. on·tc u CJteano verde dt: do Cor-reio Aé11!0 Militar seja só
dv. ,.•1t_la:.-i• . •• . . "JTLlll_ •de1. _ 11'1 hrll" 1111enl:! a do transporte de correspon
ão hun-zvu~e. Sao JL<A a., sey111da.s de dencia 

NOTAS DE 
PALACIO 1 

A CONTRIBUHJAO 
DOS MUNICIPIOS 

1 

para a Instrução Pública 1 
~~ prefeitos cte Itabaiana e Con-

1 ce1ção comunicaram ao sr. lnterven-
tcr 1''ectera1 o rl"C'olhimento ás Mêims 

1 

dt.• H.C'nda~ locais du.s 1mporlanc1a~ de 
."! U'l::,000 e 528.SH.:0 COlr.:>spOlldt:nt.e!- i 

ve~tor J:o'edc1al parn llts/~':ll1
1 

ama- La,a Ut• ínl:>L1ucao Publl< ... pelas ~ti
nha, u. mauguiaçao d.J HO\:l seue des- 1e(.;adaçõe,3 daquelas Prdf'iinras no 
-:-e mst1tuto ba!1ca~! 1 mês de Julho ultuao 

. O S:hefc Lo <??\..:>rt/o r.ec~heu ~omu- Igualmente. o ~efeito de S. João 

EstevP ontem, f'"l'!l Palácio. o dr. JnsJ 
"vlott::iuho. rlil"t:!t-or-g::-rl'.11ür rl..1 Cuix,11 

CenL1ul dr C1t'lhlú \).;J IJ>l.t de~: l ,l

p1tal, a tuu Ut' to1.v11..ht1 lnLe1-

ru.caça~ ª.· _propos1to. c:as. ins lala:_o~s .da [ do carirí comunicou ao Chefe do Go
Coope1 a tn· '!', Es~?lat du Grupo; An~~- vêrno haver recolhido á Mésa de R~n
m? Pessoa · desta _caP,Ilal, _e e~ Ca · a das daquela localidade. a quantia de 
E!:icolar_ ··s de Ago:sto • ant.':'"":a ª Esco- 2:384S900 destinada á Instrucão Pú
la R_~dun.enta~ Mista de Santana, do blica. cie ucêrdo com as arrP,~a::tac;ões 
mumc1p10 de ....,oledadc. dos mé;;es de junhc e julho do cor-

A APOSIÇÃO i exe~ o I s I TA 
Major dr Delmiro de Andrade 

µ::~~Sl~~i:c;,,;~~re ui;;: t~i;:izª,O:;éig~~= E ape~a~ de todas ~s dificuldades, e:m 
mento de .. tu motor. E os aparelhos r1i;,.,;1 ngor de um mverno duro c~n
empnqados ainda sõo HHHD-nlotores e ..,u com ])ar~ela elev_ada, o coe/icz
embora a sua subslil uicán por bi-1110: Pnfe de r~gulandade /ot de _92( '"• ates
tõr ·~ .seja dP mnior ur(wncia e e . ...-teJo tondo as~mi o esforço re":lizado para, 
no8-'cooilac()es ,,,, 11 ,g~u...- (/triqente.~ a 1., obtencQD do resultado acima, em que 
jnn de· awiu,nfur u i,uti~-e dr ·.,<•r,urán- .obressae_ CJ transporte de per-to de qua
c:a rle:::ta 1,nlla <fe penctrw·áo e d,• qran- ;.~i e me1a tonelada . ...- de correspa,ulen
(lr· -~t:niidú ,wr.101wl1:..aaur 

Com e/ellc ª"' <·01111wir·u··Oes nur- Daudo maio'. amplitude a ligac_ão de 

mais rn~re l·'o:. àu Jyua~f1i e Curitiba :s~~ d~0 /gu:~1~o~c~~~ír~~~:t/!to;:~ 

1 

eram 1e .. ta ª .. ".tcnonr,.·.
1
ie alrai:i:z d.e m.·.nos import.ant1 d f t · l 

e.strttle.t. pil-adas ,'eia ,ne:ios até Gu~- de- Mato-Gros~o Q~eª pa ªi· 7"%'l %"; su _ 
'ªT;u.:..··a. tfl/ll.i!lct • .lo O 1.nt~rcambio po Grande liqa ~s cid.ad;s

1
~a

0
Be~a t:

e11: re,·
1 

e, duas c!<lade., ( n.a1,te1Ldo ª fo Ponta Porã. Campanarto e Enrre 

1 

popu.acao Jrf:!nteinca s€.yreyada da co- Rios para dai chegar nova t 
1111rnllão nac 1ona!, totalw•·nte m/lucn- Cam'oo Grand, me1i e a. 
cic.acé. P"lu elemtnto es•ra1iyezro. Toda esta ;egiüo ainda h . t· 

V ,~a. çrn1pte:. c~rta lt h'.c.t·,, _de 1'<5? d_o Ce;pro1:iaa de estradas de ,e::'d :s o~ 
~~

1~!1~".::~ttl~'.'~,';j~d~l~0;u;:!~~~c,~1~! transportes são feitos atravéz de es-
uma viagem <.tcide1: [1da I n, •.' :, eJtra- (Conclúe na 7.• pg,) 
vio de corre.ip<,.!<.it .. ic.a era um Juto ba- 1--------------

do retrato do presidente 
Getúlio Vargas na Coletoría 

n O E nal e corrfqueiro R E G R E s s A O PRESIDENTE RQ S • alta investidura comissionado no pos- Mas a vontade in(J,ieorantavel de 

VELT A LIMA to i::ti:::0 :e~fastamento de s. s. da- :~:i0 !é~~ó:.~,'e11:~';;~

9 'tt\;i;,::r;: /ºe~~ A' ALEMANHA o "BRAN-
quelas funções a necessidade que tem tabelecer em. raraler de,fi111tivo a liga-Federal de Patos 

Realizou-se no dia 11 do fluente, na A viagem do chefe do go
Coletoria Federal cte Patos. a aposi- vêrno americano dependerá 
ção do retrato do presidente Getúlio 

de se a, .... gimentar no Exército pars ----- -- - DENBURG" 
pr:::·~!':s ·~::, st~s b:~::~~e c:r;::~:~ COMISSÃO DE SALÁRIO Mí-

vargas. tendo, a propósito. o inter- da situação internacional 
ventor Argemiro de Figueirêdo rece- WASHING'::ON, 13 IA UNIAO) -
bido o seguinte comunicado: Os funcionários do Departamento de 

"Patos, 11 - Dr. Argemiro de Fi- Estado informam que as notícias a
gueiredo - Interventor Federal - cêrca. da ida do presidente Roosevelt 
João Pessôa - Temos o prazer de co- a Lima, onde presidirá á Conferência 
municar a v. excia. a aposição do re- Pan-Americana, prolongando, apôs, a 
trato do presidente Getúlio Vargas, sua viagem ao Chile, não passam de 
na sala principal desta C_oletoría, ho-1 boatos, embora seja fáto conhecid, 
menagem esta que stgmflca princi- ter o chefe do govêrno manifestado o 
palmente a prova do nosso reconhe- desejo de visitar a costa ocidental. 
cimento pelo grande bem que tem Alguns circulos oficiais divulgam, 
feito á Nação aquéle eJ:ninente brasi- no entanto, que tanto o presidente 
leira. - Saudações - Raimundo Por- 11\,oosevelt como o sr . Cordell Hull de
deus, coletor federal; Tirso Marechal sejam visitar Lima, mas essa viagem 
de Carvalho, agente fiscal e Arquime- está dependendo da situação interna. 
de:; Amaral, escrivão·· cional. 

Dclmiro de Andrade vinha prestando NIMO N~STE ESTADO 
sua eficiente colaboração ao govêrno 
Argemiro de Figueirêdo que, baseado Comunicando a sua posse no cargo 
na sua experiência e alta visão das di- <ie presidente da Comb,.são de Salário 
retrizes modernas da caserna, levou a ~~;:~o e~:i~u E~~ad~t~'":;~:ras~~g~~ 

:!:~:i°o~~e~:!~ci: r~Í!~:sii:1~:~~~-tes miro de Figueirédo o telegrama _abai-
Respondendo á carta do digno mili- xo. no quaf ;.1gradece ~ d_eslgnaçao _ c!o 

tar_conterraneo, ~a qual lhe apr!sen- se~J~i~lf'pf.,_~~~. ªf2 r~e
1
~.as A~~,~~~i~~ 

ta este o seu pedtd::, de exon!'r~ç_ao do àe Figueirêdo - Palár10 da R •dencão 
~ornando da nossa. for('a p~hct~l,_ o 1- João PesJ:>óa - Comunico a ~. excia. 
Jt~t~r. yentor Arg~1ro de F1~~euedo que ª. ssum. í as funcüe~ rle pre~ide1\te 
d1rig1u-lhe a $egumte express1~~ car- da C"mlS"áO de Saláno Mmimn dés
t~, em. que exal~a . o seu esp1r1to de ta Região 
d1!ctphna e. patnohsmo ':1º. alevanta- 1 Agradecendo a confiancn rom que 
ment~ do nnel moral e c1v1ca da cor- 1 v. e:-.cia. me distinguiu. :3.pi-;"'~"nto mi
i;ora.ç~~ que ~he coube cornandar: ! nhas cordiais saudacões. -· \'a~co df' 

.. Joao Pessoa, 13 de agosto de 1938. 1 TcilCc!o. pre:üdeni.e ctri Comi~são dt 
<Conclúe na 3.ª pg.) Salário Mínimo·· 

OS ESTADOS UNIDOS PREOCUPi\M- CONFERÊNCIA INTER-AMERI~ 
SE COM _\ MOBILIZAÇAO DOS EXÉR- CANA DE COOPERAÇÃO IN-
CITOS EUROPD,.{_ÍS ltmentc chegam a esta capital noticias 

. ~ I\ de- intensa preparação militar no 
Reich. cnde, segundo se diz, já se en-
ccntram em armas perl-0 dP 2 milhões 

WASHINGTON. 13 IA UNIAOl - d<' homens. 
Os meios oficiais acompanham, com O govêrno alemão desmente, entre
atenção, a mobilização dos exércitos tanto, 05 boatos de que esteja prepa-

eu:~~e:;ora, a Unlca autoridade oficial rando um golpe político-militar na Eu

a falar á imprensa dando a sua opi- ropa 
nião sóbrc o ambiente político interna-

TELE C TU A LI xi1P<.l lllt\"_ dl' jan_<:irn reunir-sr-.i. 
r,r,ta r:lJHl:li o Lnngr<'Sso lnlC'r
:ili'«~ricnno de• Cooprr:1(;io lnte-

- • CQN l 1rctual. l'lll (flll' lom:1r:io pari<' 
A REUNIAO DESSE -, eseritor,•, e .iorn"ti,t.is ,li- tod:t :1 

CLAVE EM LIMA .\111,',ri,:1. 
\'os m<'ins l't11lur:iis dt'sl;1 r:1-

Ll:\I.\ , J;J (A. X· l :\'o pr<'i- pila! alrihue-sc• gr:mdt• imporlan-
eia a l.,Ssc• conrbn•, d<· \"('Z C(llf' 

dt• of'rn•crrú 11m:1 oporlunidad(' 

O gÍgantêsco aéro-transa• 
tlantico pretende realizar 
o "raid" New-York - Ber• 

lim em 20 horas 
NEW YORK, 13 ,A UNIAO) - Le

•1r.ntou vóo, hoje. do aerodromo de 
rlcy.1 Beneat, o quadrimotor alemão 
· Brandenburg,. 

O gigantesco aéro-transatlantico de .. 
colou sem dificuldade, e na sua vta
Jem de regresso a Berlim seguirá a ro
ta via Londres, sem escala, percorren· 
do, assim, em vôo direto, 6. 397 quilô
metros, rom uma carga de 18 tonela
ia~ 

O capitão Alfred Hencke pretende 
inaugurar um serviço direto entre a 
metrcoole alemã e esta cidade, com· o 
emprégo de a viões quadrimotôres do 
nt·:::.mo tipo, o que permitirá as cartas 

ezcritas em Berlim serem entregues 
aquí no outro dia. 

A EVOLUÇAO 
INDUSTRIAL DE S. PAULO 

s. PAULO, 13 IA UNIAOi - Este 
Estado atravessa, atualmente. notavcl 
~urto d<' prog1·esso no terreno indu!<i
trial 

Basta dizer que em 1929 fra.balha
\';un nas fábrkas paufü,ta~ 120.00& 
J}fssóas, trndo êsse número awnenta-cional foi o secretário do Departamen

tn do Comércio, que s<' manifestou oti
mista, não acreditando na eventuali
dade de uma declaração de guerra en
tre as grnnde:-. i,ot.enrins do Velho 
Continente. 

A NOVA SÉDE DA "CAIXA CENTRAL DE par:1 :t 111:1io1· :1pro,i111:1(·:io int<·- do, em 193~, para pouco mais de~ ... 
J~rlu_a I rnl1'(• o~ po, ,,~ do tlO\'O !~~:~~·l!.à:~:~~e~~t;~s ~::s;st!:r!~ 

CREDITO AGRíCOLA DA PARAíBA'' ro11l111e11tc>. mentos industriais do Estado. _ 

O REGRESSO DO MINIS
TRO VALDEMAR FALCÃO 

INTENSA PREPARAÇAO MILITAR 
NA ALEMANHA A SUA INAUGURAÇÃO AMANHA 

PARIS, 13 <A UNIAO) - Constan- Setá inaugurada amanhã, ás 16 ho- , mento de credito foi projetado e cons-
tas, a nova sédt! da •• Caixa Centl'al l t~uido pelo engenheiro J Batista To-

A UNIÃO de Credito Agrícola. da Paraíba", lo- m. obedecendo aos d1spo o;;;1tivos da a1-
cahzada. á rua Cand1do Prs.sõa, nesta qmtetu1 a moderna 

Sendo amanhã dia ,.nto de parda, capital, doada p,•lo Govêrno do ESia- Todo o ~obil.~ario da "Ca.~xa de 
nio haverá. expediente na redação do . 1 Credito A.gr•c.ola foi confeccionado 
desta fôlha que, por êste motivo, só 

I 
Dispondo dos ncc_essári_os reqms1t~s pela Movelar1a Navarro, apresentan

Yoltará a circular na próxima quar- para os fins a que e destma.do. o ed~- do, tambf"m, o mPlhor aspecto e aca-
ta•feira ficio daquêle importante est:J.belec1- bamento 

PREPARATIVOS PARA A 
MANIFESTAÇIAO TRAIA• 

LNIST A A S. EXCIA, 
RIO, 13 tA llNIA.0) - Continuam 

intensos os preparativos para. a mani• 

tesia('ão trabalhista que serã. prestada 
ao ministro Valdemar J.'alcão, Por oca
sião do seu próximo regresso. 

Além dos dE>Sfilt's das classes operi
J·ias, realizados em sua homenagem, 
~cr-lhe-i oferecido um grande ban
quHe durante o qual o ilustre titular 
pronunciará um discurso exte-rnando 
~uas impresaões sôbre a Europa . 
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As 
Doenças 

das 
M.ulheres 

REGISTO 

1 
1 

,f -

~ As Complicações 1 
O maio/perigo de toda e qualquer doença são as complicações internas, 

sempre e sempre as complicações internas ! , 
Em geral, a mulher que tem uma dor no ventre, no peito, nas costas ou 

em outra qualquer parte do corpo, uma tosse ligeira ou mesmo forte, um 
mal estar repentino, uma hemorragia, um susto, uma contrariedade, 
nervosismo, um resfriamento, tonturas, dormencias, estremecimentos, 
anemia, palidez, fraquezas, palpitações, frios ou calores, tristezas subitas, 
uma falta de ar, cançaços ou outro qualquer sofrimento, diz sempre: isto 
não é nada, isto passa ! ....... . 

Não convem nunca pensar assim, pois isto pode ser o começo de uma 
grave inflamação int,erna que, se não for logo bem tratada como deve ser, 
causará as mais perigosas complicações internas. 

Para evitar as complicações internas e as inflamações internas, use 
Regulador Gesteira, sem demora. 

Qualquer perda de tempo poderá ter consequencias muito graves. 
Tenha mais medo das complicações internas ! 
Regulador Gesteira evita e trata as complicações internas e as inflama

ções internas depressa, bem depressa, como é muitissimo necessario. 

Use Regulador Geateira 
Lembre-se que Regulador Gesteira é o remedia usado por mulheres noa 

mais adeantados e mais importantes paizes do mundo ! 

Trate-se 
Use Regulador Costeira 

ESPORTES 
O "ESPORTE CLUBE DE JOIO PESSOA" ENFRENTARA', HOJE, O "PITAGUARES" 

O Esporte Clube de João Pessôa, 
pisará, hoje, á tarde. o gramado da 
avenida l.º de Maio para enfrentar 
o forte conjunto do Pitaguares. 

residência do sr. Alois!o Atafde. para 
sêrem tratados vários assuntos de im
portancia, pelo que peço o compareci
mento de todos os diretores e demais 
associados. 

Carlos Neves da Franca, presidente. 

já estão inscritos 142 associados sindi
calizados distrlbuldos nos diversos qua
dros de futel/61, voleiból, basket e 
atletismo. 

FIZERAI\I ANOS ONTEM: 

A menina Clara Magna, filha do sr. 
Alfrêdo Pinto Filho1 fiscal do govérno 
Junto á f!rtna. I. R. F. Maiarazzo des· 
La praça. 

- A senhorita Helena Tavares, peri
to-contadora e fllha. do sr. Jovlniano 
Tavares de Vasconcélos, funcionário 
federal nesta clda.dc. 

FAZEM ANOS HOJE: 

O sr. Geraldo Garcia Barréto, fun ... 
cionárto da Prefeitura Municipal desta 
cidade. 

- o sr_ José Alcino de AlmPlda, a1·
tista, residente nesta capital. 

- O menino Jurandi, filho do sr. 
Severino Olivto C. de Mesquita. resi
dente nesta capital. 

- A menina Antoniêta, aluna do 
Colegio de N . S. elas Neves, e !Uha 
do sr. Joaquim Bastos Llsbôa, proprie
târio em Rio Tinto. 

- A sra. Alzira de Figueirêdo Alv~s 
ào Nobrega. e~po~a do sr. Jo.c;é Rodri
gues Alves Nobrega, comerciante em 
Patos . 

- o jovem José João da Silva, au
xiliar do comércio desta praça. 

- o menino Nilson, filho do sr. 
Antonio Batista Guedes Vieira, tabe· 
lião público em Umbuzeiro. 

- A senhorita Iréne Dumont. Tolê.
do, filha do sr. João Evangelista de 
Tolêdo, funcionário do Hospital "San
ta Isabel" , nesta cidade. 

- A senho11ta Maria das Mercés 
Araújo, aluna da Escola Normal e n
lha do sr. Agostinho Paulo de Araújo, 
funcionário da Prefeitura Municipal 
desta cidade. 

- A menina Terezinha, filha do sr. 
Severino Francisco de Tolêdo, fW1cio· 
nálio dos Correios e Telegré.fos, nesta 
capiLal. 

- A sra. Rita Cipriano Bezen-a, es
posa do sr. João Aleixo Bezerra, resi
dente em S. Tomé. 

- A senhor! ta Maria Gilda Rodri • 
gues, filha do sr. João Luiz Rodrigues, 
residente em Catolé do Rocha. 

- o sr. Miguel de Flgueirêdo No
brega, empregado do Pôsto de Ma.
manguape dês te Estado. 

- A menina Estéla, filha do sr. 
Francisco André, artista. residenle ues
ta capital. 

FAZEM ANOS AMA.'<HÃ: 

O sr. Humberto de Luna Freire, an-

xi~\f~r ~ogi::~~ll~e~~ri.ª~~~trutor 
nesta capital. 

- O sr. Antonio Silvestre da RUva, 
auxilar do comércio desta praça. 

- O sr. Reinaldo França, gerente 
da "Saboaria Paraibana", nesta ca
pital. 

- O menino Hélio, filho do sr. An· Esta. luta promete muita animação 
em virtude de ambos os clubes apre
sentarem novos elementos nos seus 
times. 

Os pitaguareQses jogarão com wn no
vo centro médio: Marcial. que vem 
precedido de certa fama. O Esporte 
Clube, apezar de não ter nenhwn ele
mento novo, enfrentará o seu fórte ri
val com o seu onze em compléta fór
rna. 

SECRETARtA DA LIGA DESPOR>
TIVA PARAIBANA 

Na Secretaria da Liga Desportiva 
Paraibana precisa-se falar com os a
madores abaixo, no primeiro expedi
ente, das 12 ás 13 horas, e, no segun
do. das 19 ás 21 horas, todos os dlas 
uteis, para efeito de regularização de 
inscrição dos mesmos amadores: 

Fõram eleitos patronos das secções 
os srs. João de Vasconcélos, dos qua
dros de futeból; capitão Jacó Frantz, 
dos times de voleiból: dr. Orris Fer- mês, foi efetuada a eleição da nova 
nandes Barbosa. dos quadros de basket diretoria do "Tambiá Clube", a qual 
e José Bezerra de Mélo, da secção de I está assim constltuida: 
atletismo. Foi escolhido diretor de es- Presidente, dr. Manuel Medeiros 
portes Interino o sindicalizado Anto- Coutinho; vice-dito, José Coimbra de 
nio Correia de Vasconcélos e auxiliar Araújo ; 1.0 secretário, Petronio Caro
o comerciário Mário Lima de Mélo. l pêlo; 2.0 dit.o, Valdemar Siqueira; ora
As côres oficiais dQs times são encar- dor, Carlos Neves da Franca; tesou
nado, branco e prêto, linhas verticais reiro, Candido de Albuquerque Monte
e calção prêto. No quadro de futeból nêgro; V[CP,-dito. José Lianza Filho.
figuram vários peboll.stas de destaque, Comissão 1'écnka - Paulo Ferreira 
nesta cidade. da Silva, Pedro de Castro, Ogl!o Ra

"'5.sim, a pugna de hoje vai ser du
ra e cheia de bons lances. 

O público esportivo pessoense terá 
boje, por êste motivo, wna tarde bem 
antinada. 

Para atuar o jôgo principal foi sor
teado o Juiz Fernando Pinto Seixas 
<Lemos) um dos bons árbitros do 
quadro ~ficial da L. D. P. O jôgo se
cundário será dirigido pelo sr. Anto
nio Rodrigues de Queiroz Filho, sen
do a LIGA representada, em campo, 
pelo sr. João Nogueira. 

Esporte Clube - Orlando La<:é, Cll
maco Farias (2). 

Pltacuares - José Luiz (1). 

PALMEIRAS x UNIAO 

Amanhã, ás 8 horas, haverá um 
animado e rigoroso treino de futeból 
entre os times dos valorosos clubes 
Palmeiras e União, dois dos mais for
tes filiados da Liga Desportiva. Parai
bana. 

bêlo; zelador. Arlosvaldo Marques. 
TAMBIA' CLUBE 

Recebemos: 
Assembléia: - Presidente. ten. Se· 

bastião Calisto; 1.0 secretário, Gildo 
Gama; 2.0 dito, Arquimédes Souto 

ºTenho o prazer de levar ao conhe- Maior. - Saudações, Petronio Cam
clmento de v. s. que, no dia 12 dêste pêlo, 1.0 sccret.árlo ". 

O "Astréia" enfrentará, hoje, o "Sunoco" 

OS TIMES DO PITAGUARES :E:ste treino. que está despertando Como foi. anunciado, realiza-se hoje Assim, os diretores esportivos en-

A direção de esportes do Pitaguares :f¾'ot;n~~~~tst~ntas rodls f 'spodtivas pela manhã., no campo do ••sunoco", ri::âi~s oá ~;:,z:.iia;::e~~rc~~a.scus 
escalou os quadros abaixo, para os campo do União. 

s
' ser e ( ,ua o no n~ 'Jaze~d\ ~a~~i Jul1f'· umf j~go 

Jogos com o Esporte Clube: ~uaclro~º acÍmau reeferid~~ re os 
O 

es :f:ste jôgo, que marcará o inicio dn 
l.º Quadro: Gilberto, Manue_l das AMERICA x ROIAL A partida preliminar entre as equi- série de partidas que os dois valorosos 

Néves, Gervásio, José Lira, SllléSlo. _ pes secundárias dos dois simpatisados Clubes de Tamblá se propuzcram dis-
Ma.rc1al, Chocolate, Rivaldo, Ch~la- HoJe, ás 8 horas. o "América" en- Clubes terá inicio ás 7, 112 horas, im- j putar. terá a assisti-lo grande nugiero 
te I, Doburro, Viegas, Biu, Fábrica, frentar_á o "Roial ,. . no camoo do preterivelmente. de apreciadores do esporte bretão. 
Caclldo, Godofrédo e Afo:15inho. •• Colégio Batista". Os times estão as- , 

2.º Quadro: Mandacaru, Chocolate lsirn organizados: PAR Aí B A e L u BE 
U, Arnaldo, Pedro Silva, Gonzaga, América: Aluisto, Fernando e Benf-
11:!xl, Dunda, Jo!i.o Pedro, José Perei- gno; Erlldo. Bolão ou Sêbo e Everaldo; 
ra, Paulodino, Vavá, Antonio Pontes, Hugo, Zezito, Edson, Pessõa e Humo R lº h • · · d 
Camplnense, Pernambuco, Gamailel, berto. Reservas: Haroldo, Irineu e ea tza•se, OJe, 0 pnme1ro encontro O campeonato 
George e Teófilo. Ernesto. • • d fu b 'l A d• ' d 

Rolai: Galêgo, En!l e Blu; Edmundo, mtemo e te o - ISputa e entre os qua ros 
"ESPORTE CLUBE" 

(Oficial) :~~
0:7c ee ~~~1!fo~'a~~~!;/~t~~t "Azul" e "Vermêlho" 

Valcer e Cabeção. 
Para o jôgo oficial de hoje, com o 

"Pitaguares ., esta presidencia tomou 
as seguintes deliberações: "Nomear 
capitães dos primeiro e segundos ti
mes, respectivamente. os amadôres: 
Miguel Araújo e Adolfo Magalhães Fi
lho. Escalar para composições dos res
pectivos times os amadores abaixo, 
que deverão comparecer, devidamente 
uniformizados ás horas determinadas: 

A'a 12 112 horas: Jurandl, Magalhães, 
Alcldes, Pereira. Almeldà, Guedes, 
Paiva. Mororó. Pkáu. Biqu!nho. Erna
nl. Blblto, Mot.és, Almeida e Carnel
rlnho. 

A'a 14 1,2 - Richard. Gradim, Eder
llndo. Gonzaga, Miguel. Ceei. Pedri
nho. Lucas. Murllo. Derc!llo. Lila, Ru
bens, Huerta, Catarina e Eduardo. 

SAO PAULO }'. C. 

ReaUza-se, amanhã, em Santa Ri
ta, um jôgo de futeból entre o .. São 
Paulo'' e o u Santa Rita Futeból Clu
be'', o qual esté. sendo muito espera
do pelos esportistas locais. 

CORtMAS FUTEBóL CLUBE 

Seguirá, hoje, para a cidade de Oua
rablra. onde disputará um jógo de fu
teból com o clube local. "ESJ)Orte 
Clube de Guarablra", o "Corêmas 
~~~~C~~be", que levara. a seguinte 

Dlmas Dégas Cavalcanti, prestdén
te; Abelfrlo Rocha, orador; Ponce. Jo-

l'tii~~'. :~e:.ª1:iia. z;,.';';;;f;.7;,, cJ;,~~ 
rio e Valfrido, Jogadõres. 

t,;JNDICATO DOll AUXILIARES no 
COMERCIO DE JOAO PESSOA 

(Departamento esportlvd) 

Tendo em vista térem se ausentado 
d~sta capital, os diretores: Fernando 
Fernandes de Carvalho. secretário e 
Pedro Ribeiro. diretor de esportes. re
solveu esta prestdéncla, nomeiar para 
preencher os aludidos cargos os conso
eloe: Luiz 'forres de Andrade e Alolslo 
Atalde Cavalcantt, respectivamente, 
oecretirto e diretor de esportes. Instalou-se, ontem, na sédc do Sin

dicato doa Auxiliares do C<omérclo de 
Anu!llhl, 6a 19 horaa, haverá wna João Peaaõa, o dep&rtamento e.i,ortt. 

"1Jllllil da cUretmla deste clube, na _vo dt&aa 118l10Ciação de classe, 110 qual 
., 

De acôrdo com a tabéla organl.7.,ada 
pelo Diretor de Esportes do Parafba 
Clube, realiza-se, hoje. o primeiro en
contro entre os quadros Azul e Ver
rnêlho, para a decisão do campeona
to Interno de futeból. que será dispu
tado também. por mais dois times 
recem-organizados: Préto e Branco. 

Assim, ás 7 e mela horas, no Campo 
de Esportes á rua I.º de Maio, ter,i 
lugar o match entre as equipes escala· 
das, que Hcaram assim con.stltuidas: 

Azul - Campos. Luiz e Ar!; Oli
veira, Vinágre e Mororó; Edson, Bom
íim. Abelardo, Clóvis e Franqulnha. 

Reserva: - Durval. 
Vennêlho - Nóbrega, Góis e Olegá

rio; Abdlas, Edgard e Oscar; Vandre
gfselo, Rómulo, Evandro, Luiz e Higino. 

Reserva : - Rocha. 
Amanhã, á mesma hora e Idêntico 

local. ocorrerá o préllo em disputa do 
mtsmo campeonato entre os ºeleven" 
Prêto e Bra.nco, que plsarão o grama
do na seguinte fórma: 

Prêlo: Umberto; Machado 1.0 e Ma· 
chado 2.0 ; Blbl, Lêmos e Fernandes; 
Newton, UbiraJira, Alolslo, Egardo e 
Von Shosten. 

Reserva: - Joio Ribeiro. 
Braueo - Allllelda; Jorge e llehõa; 

Derlópida!'.. Ranulfo e CanUzant; Lu~ 
C'lano. Orlando, Clldrnor. Kenard e 
Zácara. 

l'ARAIBA CLUJIE 
(Nota ofkial) 

Os filhos menores dos 5ócios ~ó po
derão ter ingre6SO nos jógos de fu
teból de outros clubes. quando acom
panhados dos seus pais, sendo a en
trada unicamente pela séde social. e 
a pennanêncla, durante o Jôgo, na área 
reservada aos sócios e suas famll1as. 
- A DIRETORlA. 

"ALAGOINHA ESPORTE CLUBE" 
EmpOS6ou-se, no dia 7 do corrente 

més. a nova diretoria do •· Alagoinha 
Espor~ Clube.,, com séde em Ala,go
inha, que ficou organizada da seguin
te maneira: 

Presidente - Padre Antonio Aveli
no: vice-presidente, Sindto de Figuei
rédo; 1.0 secretário, Adõlfo Queiroz; 2.º 
secretário, Flavio Martins; orador, João 
Coêlho; tesoureiro, Liberato Vlrg!nlo. 

Diretor d'! Esportes : - Natanael 
Gonçalves, 

Comissllo de sindtcancia : - Manuel 
Batista, Alcldes carvalho e cesar VI!· 

=· 

tonlo Gondlm, proprietário em Santa 
Rita. 

- O menino Valdecí, filho do sr. 
Severino Pereira, funcionário da. Prc· 
feitura Municipal desta capital. 

- A senhorita Gcnf Lira de Carva
lho, filha adotiva do •r. Manuel de 
carvalho, residente em Duas Estradas. 

- A senhorita Dalva Rocha. filha 
do sr. Antonio Rocha. já falecido. 

- A senhorita Maria do Carmo Fa
rtas, filha do sr. Severino José de 
Farias, residente em Patos. 

- O sr. José Cabral Filho. comer
ciante em Mulungú. 

- A sra. Aurora. Cruz Cunha, e!-\
posa do sr. José Pereira da cunha., 
residente em Serra Redonda. 

- O sr. Paulo Asi-.unção, maquinista 
da Marinha Mercante. 
~ A sra. OUndina Costa, esposa do 

sr. Alfrêdo Costa, comerciante nesta 
praça 

- A menina Maria, filha do sr. 0-
l!mpio Gomes, propriét.ario em Alagõa 
do Monteiro. 

- A sra . Virginia Magno de Lima 
Bacalháu, esposa do sr. João MRgno 
Bacalháu, proprietário em Ingá. 

- o sr. Geminiano Cnsplm, comer
ciante em Teixeira. 

- A sra, Maria Dalva Pereira Cal-

~1~iiâ':1~05dªo d~e~iç~m:~
1
Af~~.s,nf!: 

capital. 
- A menina Carmen Silvla de Lira, 

filha do sr. José Apolonio de Lira, re
sidente em Recife. 

- A senhorita Leonidas de Barros, 
filha do sr. Manuel de Barros, resi
dente em BaITa de Santa Rosa. 

- A sra. Maria José Beiriz Grizl, 
esposa do sr. Dante Grtzi, _oficial de 
gabinête do Prefeito da Capital. 

- A senhorita Alzira Carvalho, filha 
do sr. Paulo de Carvalho, funcionário 
dos Correios e Telegráfos em Cajazeí
ras. 

- o jovem José Inácio do Aragão, 
a.luno da Ãcademia de Comércio "Epi
tácio Pessôa" . 

NASCIMENTOS : 

Nasceu, trás-ante-ontem, nesta capi
tal, a menJ.na Maria do Carmo, filha 
do sr. Luiz Bernardino Nascimento, 
comerciante em Recife e de sua esposa, 
sra. Maria Carmelita C. Nascimento. 

VIAJANTES: 

Viaja, hoje, para Recife, onde toma• 
rá o Netunia, com destino ao Rio de 
Janeiro, o sr. Maw-lcio Rosenthal, pro
prietário da "Movelaria Progresso·•, 
desta praça, que vai tratar, ali, de as
suntos comerciais. 

Ontem. s. s. e:;têve na redação desta 
fôlna, com o fim de nos apresentar as 
suas despedidas. 

VARIAS: 

Homenagem ao dr. Severino Cordeiro: 
- Por motivo do seu regresso do sul do 
Pais. amigos e i9,dmiradores do ilustre 
dr. Severino Cordeiro, procurador dos 
Feitos da Fazenda do Estado, presta
ram-lhe ontem uma homenagem, cons
tando a mesma de um almoço que se 
realizou no "terrasse" do .. Clube As~ 
tréia~ 

Decorreu o âgape em me10 de comu
nicativa cordialidade, com o compare
cimento de figuras das mais expressi
vas nos nossos circulas sociais e admi
nistrativos 

ENFUtMOS: 

Acha-se internado. no Hospital do 
"Pronto Socon·o", em tratamento de 
saude, o sr. Antonio Francisco Fer
nandes. funcionário federal aposenta
do, residente em Cabedêlo. 

VIDA MAÇONICA 
LOJA "BRANCA DIAS" 

Em sessão administrativa reunir-se-á 
amanhã, a Loja Maçônica "Branca. 
Dias'' de mações Antigos Livres e Acei
tos as 20 horas no seu templo á Av. 
General Osorio, 128. 

Além de importante assunto relacio
nado ao ingresso de novos element.os 
para o Quadro, o Tenente Morais de 
.\lmeid8. realizará a sua quarta Confe
~ên<'1e ~ob o titulo •1 A Nova tragedia 
da Lampadosa ·• 

O presidente da Lojfl "Branca Dias" 
convida todos os membros para a re~ 
rerida 5essáo. 

LOJA "SETE DE SE.'TEMBRO DE 
1911 ·· 

Efetuar-se-á, depois de amanhã, ás 
20 horas. na séde déssa sociedade ma
~ônica. no Palacéte da Loja "Branca 
Dias" , â avenida General Osorio, uma 
sessão de assembléia geral, cm que ,c;e 
irã proceder á eleição dR nova dlret.o
tia. 

O veneravel 60licit.a, por intermédio 
dést.a Fólha. o compareciment.o de to
dos os Obreiros do Quadro 

NOTICIARIO 
LOTERIA FEDERAL 

E.xlraçáo em. 13 de agôsto dt! 1938 
20092 -- Porto Alegre . 500: 000$000 
9874 - Sá-0 Lourenço 20: 000$000 
2181 - Maceió .. . . 10:000$000 
3186 - Sao Paulo . . J :000$000 
3997 - São Paulo . . 2: 000$000 

TELEGRAMAS RETIDOS 
Há na Repa rtlção Geral dos Correios 

e Telegraf05, telegrame.s retid.05 para : 
Antonio Marcelino; José Va31:oncélOI!, 
rret~ltllllL, "R11çlt!!,", 



A UNIAO - Domlqo, 14 de aroeto tle 1938 

Me 1a ·as d I LONDRES E WASHINGTON PROTESTARAM JUNTO AO m u r, e um e asa VllNO NIPONICO, CONTkA os DISTORBIOS PROV 
X&wlPr e11trf"Cou .. me ha dias o z.• 

l'OI ..... das "'Memórias" do dr. Pr
dnt PedrOD. A ceraçã.o mais nova 
conhece pouco fs.w. Ilustre paraibano 
Qlle km a sua carreira recomendada 
por mais de uma fun~ão de relé,•o. 
l'ol Juiz de direito, depois &ecrelário 
de •ovfrno e 1Tande fô~a polltlca no 
BIiado, unador da Republica, minis
tro do Tribunal de Contas. Aposenta
do dnde 1930 e a,ora no ,•értice dos 
75 de idade, eMreveu em traçois largos 
e simples o livro de sua vida, no as
p&to parlicular. 

E" o n:sumo de sua inlancJa e das 
lutas que, atra,•éff da Juventude- e da 
madureza, t.r-ve de dtten,·olver po1· si 
r. pelos seus. E os seus então fôram 
mudos, o que lhe dilatou a influência 
familiar e social e o prestigio de uma 
reande bondade. 

As "!\ltmórias" não tiveram dh·ul
l&c:io dr reclamo ou de livraria. Em
pres~J-as por mim a dh:rnos, reco
Jbendo de todos que as léram impre-s
sões devéras carinhos.as. O Jh'ro é 
atraente não só pelos exrmplos Pf'S
Foais quf' dpixa ver, O exemplo de um 
homem de bfm braC'ejando drsdt' eri
ança pela ,•ida, amparado de inicio 
por um irmão padre e ajudando tan
tos outros parente!-' e amigos dtpois. 

O exemplo de uma espôsa. que, desde 
o capitulo do casamento, vem no li
vro, aureolada .Por bfolas virtude-s, co
mo anjo de uma e-xiste-ncia e de um 
lar. O Jivro do ministro Pedros:1. a
tl"M' também pelo que oferece para 
conhecJmento de am passado que não 
é remoto no tf>mpo mas se faz rtmo
to pelas diferenças violentas da atua
lidade. Tudo nêle-, fflf'smo o que pare
ce mais meúdo e comum, e curio!-.issi. 
mo para que1n lf'ia com a simpatia de 
adquirir em <"XPoSições dessa nature
za alro de ei:J>"riencia e de t'moçáo. 
Costumes rurais e de J)f"qu•nas cida· 
des do nordéste. Fazendàs, roças, hi
potécas. Resldencia em TimbaUba. 
Custo de utilidades, regime de criada
sem, empréstimos. Vigários, compa
dres, tias velhas. Mudanças, feiras, 
batizados. Tristezas, alecrias e aren
gas caseiras. Todas essas coisas. da· 
das em fatos Vi\'OS, comunicam ara
do ao sabôr de qualquer rlasse de es
pírito. Mesmo oi; que voltam do foot. 
baU. das audições radiofoniras, da-; 
conferências térntc~. ou dr qualquer 
outro exercMUo da ,·ida modenta., po
dem rostar dtHas páginas, colhendo 
nêlas muito f'lemento para ajuizar 0 

que ff t.cm modificado f' o que per
tnantte intacto no si~tt"ma da vufa 
patriar('al dos brasileiros. 

O dr. Pedrosa f'5f'rtveu 1tem fim d<' 
litnatura, tendo só o f'SCÓPo de df'· 
monstra, am filhos e nf'tos, ('Om o~ 
resultados df' ventura qur aprestnta, 
o que e uma vida de trabalho conb-
1100, de intenções puras e de firme 
1entiment.o catõlico. Pode dizn-1'e qul" 
l!AiO lhe era facil, porqu" • vida de !if'U 
('Hal. tirada d" am prisma de rv,ilí
brlo, enobrece e conforta, de tato, 

ff A 35 ANOS~ .. 
O que publicava A UNIAO 

CELSO MARIZ 

uma famlUa. Vou mandar ao autor 01 

meus par&belU, E anima-lo para tra-
1er a lume o tomo •e sua carreira 
pública. Poderia, realmente, 1ucltar 
queixas, expllcaçóee. dlacuu6es, como 
prediz. Mas tudo luo lhe traria real
ce e, quem sabe, IP 1aão1 também, escla
re-cimf'ntos que lhe convleuem pera 
r("forçar ou relot·mar êat.e ou aquêlc 
c·onceito. tornando-lhe mais secura 11, 

conciêncla de al,run!i acontecimentos? 
Dedara o ex-!l'tnador rstar feita a
quéla parte de sua obra, ficando sua 
publicação para drpois da morte e a 
l'rltério de St'us de~endentes. Qual 
moa·te tão cêdo! Oir-lhe-ei qur o seu 
lino reçurna a me!ma intcli(ência f' 
luddn que aqui conheci rm ac;ão há 
vinte anos, o que quer dizer que te
mos, nos seus '15, robustez para mais 
,·inte. E' a maior felicidade! Viver 
hoje, quando o mundo se renova com 
inventos, modas e guerras tão lnte
rrssantes. é um prazer maior que era 
outr'ora. 

\"inte anos do seculo XX valrm dn
roenta, <'em. duzf'ntos de éras. ante
riorei;. O Zeppelin, o radio, o espírito 
de Eim tein, a estratosféra. fie Plccard, 
vão ser nerêns diante do que vem 
por aí no engenho criador que Deus 
lransmitiu ao homem! 

O NOVO CHEFE DE POLICIA 
Ainda por motivo da nomeação do 

cir Fernando Pessôa, pnra o t'ar'?: J 
de Clleffo de Polida do Estado, o si 
Interventor Federal recebeu telegn\ 
mas de felicitações c!as seguintes pe-s
bOas: 

De Cachoeira. de Cebôlas - Joa· 
qu1m Francisco ele Andrade e Joãu 
Lacerda Cavalcante 

NOMENCLATURA 
DAS RUAS 

Sugestões apresentadas ao 
prefeito Fernando Nobrega 

Ainda a propósito das sugestões so
licitadas pelo prefeito Fernando Nó
brega, para a nomenclatura de ruas 
desta capital, foi endereçada a s. s. a 
'5egu1nte carta: 

"João Pessôa, 13 de agosto de 1938. 
- Excelente amigo dr. Fernando Nó
brega, DO. Prt>feito desta capital: -
Recebi ha bastantes dias wna honro
sa solicitação sua, qual a de sugerir 
!\Ornes de mortos ilu.c.tres. para serem 
jados ás novas ruas desta capital. 

Um excesso rte ocupações me fez es
quecer o indeclinavel dever de uma 
resposta tão grata para mim. quant i 

eu pensava em concorrer para a repa
ração de grave inJusUça, agravada, 
parece. com a etva de exceção odlma. 

Tenho um ú.nico nome a a})Ontar á 
f.Un béla iniciativa: e si êsse já tstá. 
a;rqucr numa placa lnnnildc e desco
nhecida, queira perctoar-me a gaffr. 

E' o de JOAO SUASSUNA. A pres
sa com que sou forçado a escrever es
tas linhas, não me permite da.r agora 
a.-; razões por que o nome daqulle 
ilustre e malogrado presidente parai
bano é digno de figurar ao lado de 
quantos têm 5ervido a nossa terra e 
honrado a sua história 

Disponha do seu colega, amo. -
1 ass. ) Maurício Furtado". 

LONDRES, 13 (A UNIÃO> - 61-

:~ota:e~rrareap:se~~:~os u!m.;:: 
testo Junto a Tóquio, contra oe dls
turblos provocadoo pelos Japonêses 
na Concessão Internacional 

Diz-se que ortclals do Exército do 
M.Jcado, vestidos à paisana, pene
traram no Concessão Internacional. 
ocmcltando os chtnêses i desordem 
e i rebeldia. contra o marechal 
Chlang-Kal-Chek. 

Durante o dia fõram presos três ofi
ciais Japonbes. pelos fuzileiros navais 
americanos, os quais são acusad06 
de átos dr. terrorismo, no momento em 
que, disfaitçados provocavam desor
dens na Concessão lnternacton1.l. 
distribuindo boletins sUl)verslvos aos 
chtnéses. 

HAN-KOW BOMBARDEADA 

HAN-KOW, 13 IA UNIÃO> - 9 
JVlões japonéses voltaram a bombar
dear esta ctdnde, causando, todavia, 
poucos estragos. 

Os aparélhas nipônicos também 
bombardearam Wu-Chiang. atirandc 
bombas incC'ndiarias contrn aquéla 
cidade, onde o número de mortos se 
eleva a 800 

OS JAPONtSES OCUPARAM AS 
IMEDIAÇOES DE HONG-KOW 

HAN-KOW. 13 !A UNIÃO> - Um 
destacamento de tropas japonésas de
sembarcou na margem sul do Yanjit
Tsé-Kiam~. 30 quilômetros a oeste de 
Kiu-Kiang, dominando as imediações 
da cidade de Hong-Kow 

OS CHIN~SES ESTAO NA ESPEC
TATIVA DE UMA GRANDE BATA-

LHA 

HAN-KOW, 13 IA UNIÃO> - Os 
círculos militares chinêses estão na 
expectativa de uma grande batalha. 
em vista da concentracáo de tropas e 
de na vlo~ dP Jruerra japonêses ao lar
go de Klu-Klang. 

"CENTRO AÉREO 
PARAIBANO" 

Por motivo de fõrça maior, foi adia
da, para dia que será previamente 
marcado pela imprensa, a reunião que 
se realizarfa, amanhã, para eleger e 
empossar a primeira diretoria da refe
rida associação. 

POLICIA MILITAR 
ESTADO 

DO 

<conclusão da 1.• pg,) 

- Ilustre maior Delmiro de Andrade. 
- Exonerando-vos hoje do comantle 
da Fon;a Pábttca do Estado, atentfo 
tão 1ó ao voun pedido e ao fundamen-
ttt dos int<-n~~s de vos..q. rarreira no 
F,,r:érdto. Quero, entretanto, PoSlti
var-vos a tristf'ua ('Offl Qllf' me privo 
de vo!'iõSOs servi,:os naquela Corpora
ção, agradN'f'ndo-vos srm rt-s:trlr-õcs 
ao conceito da C"ompetenria e da lt>al
dade com que o, prestastes. ASSCKU
ro-vos que corrrspnndestn cabal
mente ao empenho df" meu covi-rno 
em mais elevar o nível dr. nossa for
ea Polkial, tanto no sentido de sua 
eOPSi.o, tffnka e disclollna, quanto 
no de conCorto eeonomfco e rarantlas 
de seus oficiais e praças. A vossa a,:ão 
de proftsslonal e de uaralbano nêsses 

NOTAS DA PR ~CA três anos de comando ser, ,empre 

· ,.' ~m:~:de~
0
:'u.° c!!.V:,::mª':,';:.". i~l: 

Em visita a esta fôlba o represcn- sa Polida MIiitar e no dn 1ovêrno e 
tante do LH.boratório Mah·il S A - Em da oplnlio do Estado. Dando-•os com 
companhia do dr. J. de Mélo Lula. prazer êsle testemunho, aururo-vos 
esteve ontem em visita a esta fólha o de lruat modo a telleldade que mere-
1\iatlnto cavalheiro sr. Altrêdo Peret- cola nas moiras do alnrlooo Exé,..lto 
ra, representante do Laboratorto Mal- Naelonal. - ,,....., ARGEMIRO DE 
vil S A, de Fortaleza. FIGUEIRf:DO". 

PELOS JAPON!SES NA CON 
SÃO INTERNAOONAL DE CHA 
Segundo Informam n noticias do Extrêmo Orle 
clals do Exército japonês, vestidos í paisana, 
n chinêses í desord• e í rebeldia co 

marechal Chiang•kai-Chek 
EM ~1iJl.!'~fcfo~Xi1~~f DA 800 mortos em Wu 
CHU-KING. 13 IA UNIÃO> - No

ticias da frente de Ha.n-Kow, infor
mam oue a aviação chlnêsa vem de· 
senvolVendo grande atividade. nestes 
últimos dias. bombardeando a concen
tração naval nipônica de Kiu-Kiang 
e dando combate aos aviões inimigos. 

Um comunicado adianta que, ante
ontem. os aviões do marechal Chtang
Kai-Chek derribaram 12 aparêlhos 
nipônicos. 

HAN-KOW ESTA SOFRENDO IN
TENSO BOMBARDEIO AÉREO 

CHANGAI. 13 <A UNIAO> - Os 
aviões na vais japonêses estão bombar-

em conae~uencia d 
bardeio dos 

rodromo de Wu-Chiang, fa 
plodir um depósito de gazoli 

deando. com grande intensidade, a 
cidade de Han-Kow, até bem pouco 
tempo capital provisória do govêrno 
central 

A!, baterJas anti-aéreas teem es- Os invasores dominam 2 

1\~d~ :;ro~~~~dç~~e,dg;~~~~~:osr~~t I i~:~~~e~~: ~~~!~1açd{o 
migas. 1150.000.000 de habitantes. 

Entretanto. as atrocidades 
O BOMBARDEIO DE WU-CHANG sam as barbaridades dos 

mandchús. quando invadir 
HAN-KOW, 13 IA UNIÃO> - 451 quistaram a China, ha 107 e 

aviões japonêses bombardearam o aé- respectivamente." 

A PRóXIMA ELEIÇÃO 
RAINHA DOS ESTUDAN 

o ··centro Estudantal do E.e.ta.do da 
Paraíba, iniciará, na próxima terça
feira, um interessante pleito. entre as 
alunas dos diversos estabelecimentos de 
ensino da cidade, para a escolha da 
rainha e ptincêzas da classe estudanti
na cotiterranea. 

"f:sse movimento vem contando com 
a solidariedade de elementos do nosso 
meio sodal. prometendo o pleito de
senvolver-se num ambiente da melhor 
animação, por parte dos estudantes 

Vários nomes de senhoritas que fre
quehtam os referidos estabelecimentos 
estão sendo cotados para aquele fim. 
prevendo-se qoe a. eleição da Rainha 
dos Estudantes assinale um aconteci
mento ·social em nossa terra 

Os votos serão Impressos e rubrica
dos pela diretoria do "6. E. E. E. P." 
e expostos á venda na "'Casa Lider". 
ao preço dê duzentos réis. cujo resul
tado se destinará á tesouraria do Cen
tro. O pleito terá Inicio no dia 16 do 
corrente, cncerrando-st a 31 do mesmo 
n!ês. 

AS BASIS 

a I O perlodo da realeza será de um 
ano. 

b1 Só poderão ser eleitas rainhas e 
princezas dos estudantes as senhoritas 
que cursarem estabelecimentos secun
darias e técnico-profissional da capital 

CAPITANIA DOS PORTOS 
Essa repar\.ição acha-se habUltada a 

dar todas Informações prectsas acerca 
de matricula no Cur30 PrnJio da Esca
lo Naval, na metropole do Pais, das 12 
ás 17 horas ,aiarl~,"_n_te_. ____ _ 

VIDA MILITAR 
CERTIDOl!S DO EXTINTO "TIRO 

DE GUERRA 37" 

ou que pertençam a qualque 
de &OCIO do c. E. E. p 

.e> Rerão eleita~ as que a 
do cai-rente, obtiverem mai 
de votos. 

a I Os votos serão tmpr 
··Centro" e timbrados com c 
pecial 

b> Cada voto custará $200 
do o resultado para os cofr 
tro. 

e> Todos os votos serão 
para redação do Liberdade. 

a) Os ,•otos serão apura.d 
mente por uma comissão no 
em sessão do .. Centro". 

bJ O resu1tado da apura 
será publicado na imprensa. 

c > O resultado final será 
conjunto das apurações parei 
31 de agósto de 1938. 

Oportuna 
Ministério 

RIO, 13 !A UNIÃO) -

::rv~ tr:o~tese:o ci::e1~ ~:=~ .. :..~-:d:u::t•~::a«:.d'!1ªl«:" ::i:::oM~~ beiro, ex-presidente do extinto Tiro 
Emprêsa Industrial das mais com- , - Em mãoa do sr. Porllrto Pinto RI- l ----------

em todo o Brasll pela perfeição e bom Utar do Es&ado, 0 Interventor Arse- de Guerra 37, encontram-se virias 
11õsto dos 8f'US numerosos produtos, miro de Ftpelrêdo nomeoa ontem, eo- certidões de Idade pertencentes aos 

~m; :J~~v:~tr~~~ ::n~r~al~ :1;1::ª;~-oA::.,~·~.:~fº_:n;U~ atiradores da mesma assoclaçio. 
conhecido "Petróleo Vll[or". , c&ncélos, ttirura de realce do n._ Os Interessados pódem dlrrglr-se •-

o sr. Alfrêdo Pereira encontra-se Exército e que ha anos serve no 22.• quêle sr., na Imprensa Oflcla1, onae 
doseie ontem nésta capital. a senlço B . c. serão atendidos. 
do conceituado laboratório ceareru,e. Comunicando bater sido -to , 1 _____ _ 

dl1poolçio do Estado o capltio JOR 
Arnaldo, o pneral Eurico GaaNr VIDA RELIGIOSA 

N. 8, DA BOA MORTE 

Haverá amanhã, na Ordem 3.• do 

f.:: ~e er.~~- ,:. i&"~'.º:~ 
meç&lldo a meama ú 7 horu e se en
cerrando u 20. 

8EGIJHl>A IGREJA BATISTA 

::.O!':" r:::n:: :.~,:'?""ªtor l'e-
Blo, IS -Inlerventor Arcemlro de 

FlpelrHo, PalAclo da RedençAo, Joio 
.,.... - Atendendo ã oollcltaçio 
OGUlante de - 1eleframa n.• 11. de 2 
do oonente, tenho a llonra · de C!OIIID
_, • •. excla. - )IOnho ã tllapo
alt(lo .... 0-.... .,,_, !!atado, para 
oa,n......., • Pallcla IUIKar, o .,..,.&lo 
Ja Arnaldo Cabral de v._neéb. .............................. 
....., - e mal dllllnla --119"""'. - EUIUCO G. DUTRA, ~--·· - A .,_ de ca ... lio Ja Arnaldo 
no -· da PGllcla llllllm dar_, na:=!"': lerç&-feln,ú H 

::-::.: ... ·.:: :ª=:.~-ai-_...,.. . ...,.... .. _... -~ ................ ,... 
,-,,---....::•i.7.ÍIIM~ ........... Anl1Nle 

NOTICIAS 
DO 

IILITIRES 
PAIS 

Está em mudança para o 
seu nôvo edificio, o Minis

tério da Guerra 
RIO, 13 <A UNIAO> - O ministro 

da Guerra. aeneral BUr!CD Gaapar 
Dutra, ordenou a transtertncla das 
reparttçOoe mWtan>a, dentro de 15 
dias, para o nõvo edlllclo do M:lntst.é
rto da Guerra. 

VANTAGENS CONCETIIDAS AOS 
8UB.OftCIAIS 

DIRETORIA DE 
POILICA 

Fiscalização do e 
profissional 





Bm João Pess6a 13 de agosto de 
1938 

& pU'8 o d 14 (Dontlnl!O) 

- Ublfónne 2 «:aqull 

SeIVIÇO p t& o dia 15 
feira>. 

- tJnUorme 2 • <Caqui> 

Perma.nente • 1 srr., 
LOurival Bllntana 

l'erl:Dllllente • s P 1111ama de • 
clasae n. s· 

Rondan&eli do trifelO, fiscal de l 
.elaase n 41 do policiamento flscrJ 
l"Olldante u 2 o ,guarda de 1.• clas
se D 8 

Plant.lie6 guardaa cl'fis na 
6& '.J9 

PI 

• 

A A METADE 00 Al\lNO 
Esta marmota é uma ereatura in•ejayel. Poueo lhe impo 
o easto da e~teneia. Pois e pode pa u eineo mezes sem 
comer! V. S. tambem ~á~eduzir ... oeus .. de fnneaona 
mento de seu aµtomoU/1.i J~ando-o eom- ESSOLUBE. 
Es e oleo de qualhlade economizará para V. S., de 
formas. Primeiro, por eu consumo minimo. M 
oleo a comprar! S"1:Pndo, por sua proteeção eomple. 
ta. Mene& despesa com l'eparosl E tereeiro, 

pel"íDittin obter maior kilometragem do combati 
el. Cómeee, hoje.. mesmo, a usar Essoluhel Edja.,o 

pínl reeommendado pelo fabricante 

ECONOMIZE COM 

&ssolube 



A UNIÃO - Domingo, 14 de agosto de 1938 

SEC&AO LIVRl 

TRIBU NAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, -correndo prazo, 

na Secretaria do Tribunal: 

APELAÇÃO CIVEL da comarca de Guarabi
ra. Apelante Joaquim Felipe da Silva; apelados 
José Damasio elos Santos e sua mulher . 

Com vista, pelo prazo da lei, aos beis. João Luiz 
Beltrão e Osmar Aquino, em data de 10 do corrente 
mês. !li , .... 

TRIBUN AL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 1 

na Secretaría do Tribunal: 

Apelação Cível n.0 81, da Comarca de M&man. 
guape . Apelante: Pedro Aires de Mélo. Apelado: 
Joaquim Paulo da Silva. 

Com vista ao advogado do apelado, Dr. Cri. 
santo Lins, pelo prazo legal (10 dias) em data de 13 
do corrente. 

\....-------------------- --- ---
Cooperativ a 

CAIXA DE CREDIT O 
POPUL AR 

AtiSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RL\ 

no provLsório de n .0 19.75f, de 18 de 
março do ano de 1931. 

João Pessôa, 11 de agosto de 1938. 
Pela Companhia Nacional de Nave

gação Costeira, Flrmiliano Pinho, p .p. 
do agênte. 

Não :~· ~a~!~:,a r~:~i~::~á;or fal- Sindicato de Industriais de 
t. d;º~i~=~~;, \~~~ã~i;"tº~~\~~~ João Pessôa 
do., os associados em gozo de direitos SEGUNDA E TERCEIRA CON-
ren te, ficam novamente convidados to-1 
sociais para comparecerem ás 9 hor~ VOCAÇÃO 
da manhã do dia 14 do corrente, a 
rua Eugenia Toscano, n ., 3.9 <séde da De ordem do senhor presidente 
Un ião Beneficente Op~ranos e Tra- convoco todos os sócios qUites para 
be lhado1es). onde tera lugar a As- uma assembléia geral extraordinária 
sembléia Gez-:al Ordinária para leitu- que se realizará ás 8 horas, ou, na falta'. 
ra do relatório anual ~'? exerctc~o an- de numero legal, p,s 10 horas, de do
terior confõrme preceitua o att.1go 28 mingo, 14 do corrente, para tratar do 
dos Estatutos e em obediencia aos seguro de acidentes de trabalho dos 
dispositivos do decreto 24 .647, de 10 operários das emprêsas associadas, 
de Julho de 1934 bem como das respectivas mensallcta-

Joáo Pe,;;;óa, 6 de agosto de 1938 . des. 
.Tosé de Sousa Lima, direior-pr~t

dr .lte . 

COl\lPANHIA NACIONAL DE 
NAVEGAÇAO COSTEIRA 

A Y IS O 
llETIRAO/\ DE l\lERCAOORIAS 

(Uecl'eto n.n 19.754, de 18 de março 
de 1931) 

Vinte e cinco caixas com man
leigl:l, marcadas "A.. J. C.", pe
sando 925 quilos. embarcadas 110 
porto de Rio de Janeiro pela 
Inct. Reunidas Fagundes Néto 
Si A.. sob conhecimento n.O 67, 
emitido para o vapor "Itagiba" 
vgm. 200, entrado em Cabedêlo 
a 3 de Julho p. findo. 

Pelo presente , aviso ao comércio e 
a quem interessar possa que os srs. 
A. Lucena & Cia., solicitaram a entre· 
g~ dos volumes supra, alegando extra .. 
v10 do conhecimento ORIGINAL. 

A entrega será feita dentro do pra
zo de cinco dias, a contar desta data. 
não havendo reclamação relativa á 
proprie_dade ou penhor do respectivo 
co;.·hecnnento, de acórdo com o § 1.0 , 

art. nono <9.0
), do decreto p.o Oovér-

Samuel Giverts, secretário. 

DECLARAÇAO 
O abaixo assinado declara que per

deu a terceira via da cadernêta n. 0 

1432 A, da Caixa Econômica anéxa á 
Delegacia Fiscal, neste Estado, pelo 
que vai requerer urna quarta via, fi. 
cando sem nenhwn valor a que se 
encontra extraviada. 

João Pessôa, 12 de agosto de 1938. 
Eurico Nabuco Uchôa. 

A Y IS O 
JOS!l MINERVINO DE ARAVJO -

chefe da firma J. Minervlno & Cia., 
desta praça, avisa aos seus amigos e a 
quem interesi:,ar que acaba de trans
ferir a sua residência particular para 
o seu palacête ã rua Monsenhor Val
!rêdo Leal, 440 em Tambià. 

João Pessõa, 10 de Agôsto de 1938. 
José Minervino de Arat2;0 

MAGROS E FRACOS 

E' umfraco? ~ 
Teme a tuberculose? 

lhnmapeclmente, ._ - , l•ltro, üna •• 

,eito, nalrtadoe rn,,_tee o mio oàar de 

117111,0,0mu •• rn.- ...... aner 1 ~ 

• ••la 6 &allemll- ~ 

VANADIOL 
, _... ........... -6u..tmonf .................. ...... 
_ ...._ llall1dmiolraea, 

~,.... p6do ...,., e TAIIUIOL _. ·~e__..... 
Alta ... rani 11 -.... ü h111111lill o &le Gnllta .. ll'orte -

ALMEIDA & COSTA 
Ba 0-. e lhllo, l'I • 1,1 ..... - ...._ Telo,. ALMl:mA _ , ..... Pe• la 

JEZES ;:VANTAJOSO! 
o pneu ATLAS reune 

SEGURANÇA • Atlas é um pneu que d' 
segurança. O desenho scientifico de sua 
banda de rodagem, mais amplo, com pro• 
fundos sulcos anti-derrapantes, pennitte• 
lhe agarrar-se ao solo. Seus filettes longi• 
tudina,s evitam derrapagens lateraes e 
firmam-no nas curvas. Lonas reforçada, 
e ch imicamente resfriadas protegem•no 
contra estouros. Atlas é seguro ! 
DURABILIDADE • Espeua superlioie d1 
borracha resistente, reforços laterae1, cor• 
das de lona embebida em borracha &1• 

seguram ao pneu Atlas durabilidade 
excepcionaL 
CONFORTO • t mais suave o manejo do 
carro equipado com pneu Atlas, porque 
o seu desenho de blocos ininterruptos o 
t oma mais esta,rel sobre o solo. Atlas roda 
sem zumbidos e sem chiados. Atlas é o 
pneu mais seguro, economico e conforta
vel, Aproveite sua triplice vantagem. 
Calce 1&u carro com pneus Atlas, 

~ MJ~~ 1 .\0~01tt0S pt <IUMI?A111: 

S T.&NDJI.J\D OU. COMP.1.NT O:r BRa.•tr. 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Secção do Estado da 
Parr'-iba 

EDITAL - Faço sabe!' a quem lnte· 
ressa.r possa que o bacharel José Ge~ 
nuino Corr('ia de- Queiroz requereu a 
iSua inscrição no quadro dos advogados 
désta Secção 

Qualquer impugnação deve ser apre
sentada no prazo de cinco dias. 

João Pcssôa, 11 de agosto de 1938 

Sinésio Guimarães, l.11 secretário. 

Centro dos Chauffeurs da 
Paraíba do Norte 

I.' CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA 

CABELOS BRANCOS 
svttam·l!e e desaparecem com 

"LOÇAO IUVENIL" 
Usada como toçao, nào e ttntun, . 

Deposito: l"armt.cla MINERVA 
Rua da Republica - Joào P....o& 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.0 618 e ·Moda 

Infantil". 

Praeo: - ·-· 

MANICURE 
Severina M . do Carmo, maniC\U-e 

habilitada em longa prátic::t , tendo 
deixado o " Salão Central ", onde ser
via e se afirmou pel8 impecavel exe
cução dos trabalhos que lhe eram con
fiados, passou a exercer a sua profis
são em sua própria residencia, á rua 
Silva Jardim, n , 0 673 . Em sua nova 
instalação, pode ser procurada para 
serviços profissionais. das 7 ás 11 e 
de 13 ás 17 horas, todos os dias uteis . 

óTIMA OPORTUNIDADE 
Vehde•se 1 grande terre~ 

l ' ~·p:.~!~A:. ~.U~~~E~ 
constipam facilmente; as que eentem 
o frio e a humidade; as que por uma 
ligeira mudança de tempo ficam logo 
com a voz rouca e a garganta 1n .. 
nammada; as que aollrem de uma 
velha, broncblte; os asmathtlcos. e 
Cinalmente as crianças que são ac. 
commettidas de CO(lUeluche, poderão 
ter a certeza de que o seu remedlo é 
o Xarope São João. E' um producto 
sclentl!lco apresentado gobre a fór • 
ma de um saboroso xarope. E' o unL 
co que não ataca o estomago nem oa 
rins. Age como tonlco calmante e fal 
expectorar sem tossir. Evita u alfec. 
çôes do peito e da garganta. l"acl!l. 
ta a respiração, torn::;;.<!o.a mais =· 
pla: lilnpa e fortalece oo broneblos, 
evitando as inflacmaçõea e lmpedin. 
do aos pulmões a mva,ão de peri,o.. 
sos mlcrobios. 

Ao publico recommendamGII o xa. 
rope São João para curar 1ooa .. , 
bronchites astbma, grtppe, eoquelu
r:be. catarrhoo. defl\lltoa, comtt~~ 

tr:?~ .. ~r~~'::vi~~lo~e:;isteosde;~io~·~~ no á rua s • José. A tratar I -N-ão_h_á_n_a_P-ar_a_ib,_a_o_m_o_sq-u-it_o_q_u_c 

mesmo para assistirem á sessão de I com Salustiano de Andra• está causando o paludismo do Rio 
A"sembéia Geral Ordinária a se rea- Grande do Nork e do Ceará. J\,las nC\S 

llzar no dia 15 do corrente em sua de, rua Duque de Caxias, ~~~sca"uº,~~sª r;;;;~~~to~J;ª;:1':!":~~ 
séde própria á rua D1õgo Velho. 318 . 416 empoçada ou parada para que nã.o sc 
ar~g:s;~etos:Ustr;::;grrr:etde•se ao 1 . cl'ic o mosquilo. 

Josaphat Fialho, 1.º secretário. rF===== =========== =========-'ll 

Ao Comércio e ao Público 
José Guedes ela Silva, comunica a 

quem interessar possa que, por sua li
vre e expontanca vontade. deixou o 
cargo de cobrador-pracista, que O· 
cupava no estabelecimento comercial 
- PADARIA IMPERIAL - de pro. 
priedade do sr . R. de Lima Santos, 
pago e satisfeito dos seus direitos 

J oão Pessôa, 13 de agosto de 1938 
José G uedes da Silva 
Confirmo: PP. R. de Lima Santos 

- Cefas de A. Nacrc . 
<As firmas estão devidamente reco

nhecidas). 

Ao Comércio e ao Público 
R. de Lima Santos, cmnunica a 

quem interessar possa que o sr. José 
Guedes da Silva, deixou. por sua li· 
vre e expontanea vontade os serviços 
de sua firma - estabelecimento Pa~ 
daria I mperial - no qual ocupava o 
cargo de cobrador.pracista, tendo si
do pago e satisfeito dos seus direitos. 

J oão Pessóa, 13 de agosto de 1938. 
PP . R. de Lima Santos - Cela, 

de A. Nacre. -
Confirmo. - Jooé Guedes da Sllv .. 
<As firmas estão devidamente reço-

*911\ail, -----·- ---.. - • 

O SANGUE 
O SANGUE E' A VIDA. PURGUE O SANGUE DE 

PREFERENCIA AO ESTOMAGO. 

Inoflenslvo às crianças. Agradavel como Ucõr. 

1{814:4EC E l·D 
RHEUMA TISMO ! ACIDO URICO 

SYPHILIS ! 

CRAVOS 1 

ESPINHAS 

ULCERAS t 

FURUNCULOS 
Tomem o unlco depurativo conaa1r&do 

pel& classe medica o melhor elemento pars 
combater a syphllis pela via 1u 1nea e u 

dõenVM do _.io. Milhões ele pe,oõas curadu. Venda azmll&l a mi• 
!hões de "lldlve om toda a Ameriea do Bul . 



• A UNIÃO - Domingo, 14 de airosto de 1938 

ATACADA PELOS íNDIOS A 
"PIRATININGA" BANDEIRA 

Na travessia do rio das Mortes 
l~IO .. l:l < ,\, N. ) Se,:und'.' l lcs foram a tarados pelos sdvu-

1,uhrrns u.rg~nh.•~.c·hr.f,,:adu~ de S. gens. sendo 1Ul'Çados :t l"l'CUal' 
:aulu.' os ,11,cho._~C11:'.';"'t.c~ t.1tac:~: }~tu-u ~1 al'alllJn111.1cnlu, com o fi1u 
t.un ,1 h.11ulen.1 l 11al111111ga oc l'Y1lal' o nmss:ll'l'l'. 
que hn Y(1rias .. sr11rnm1s purliu Eml·ora nill> Lenham ehcgacJo 
desta cHp1lal a.t11n ,le atcan~ar a 1110.tieias dei.alhadas. do a.co11lcci
~erra do Honrndor.-. . . menlo, snhc-se que Sl' travou uni 

Quando <l"i cxpc,heionar,os tcn- eomL,lc. hpw11do vitimas de am. 
1avmn transpor o no rlns Mol'- hos os hldos. 

ALGUNS ASPECTOS DO 
CORREIO AtBEO MILITAR 

(Conclusão da 1.• pg. > 

traãas de con.,:rvação duvidosa e por 
consequeneia. de trafego difícil. O 
a.vião mílitar vem, porém, resolver o 
proolenia das comumcaqões entre as 
guarntções de cavalaria ali espatlladas 
~ de toda uma população segregada não 
ió do país como também do resto do 
Estado. 

Entretanto e,"ta parte fronleiriça dQ 
grande Estado oferece todas as facili
dades para o estabelecimento de vias 
di comunicac;ões. com suas imensas 
campinas, estendendo-se a perder de 
vista e lembrando muito em sua topo
grafia á campanha gaúcha. 

Está, porem, desprovida de estrada~ 
e Jot o avião m,utar que11r r'!solveu 
o problema angustioso de um. intercam
bio rapido com os centros do Pais. 

Campo Grande, a capital sulina de 
Mato-Grosso e o centro coOTdenador 
das atividades aêreas de toda a região, 
onde um Destacamento de AvtaCiio 
está encarregado de todo o movzmen .. 
to na linha da fronteira. 

Nesta rota. que mede 980 km. de ex
tensão total, fóram p.?Tcorridos em 
1937 trinta e dois mil quatrocentos e 
quarente e oito quilometras e tran$pOr. 
tados 448.698 grs. de correspondencia 

"ANUÁRIO ESTATiSTICO 
DO BRASIL" 

Pelo Instituto Nacional tle Estatlsti
ca, acaba de s'!r confeccionado o "Anu
ário Est:itistlco do Brasil''. para o ano 
de 1937. sendo êssc o 3.U de sua exb
tencin. 

A publicação cm aprêço, que con
tém mais de 800 págin:ls, é Um traoa
lho df' vulto e grandl'!' oportutúdade, 
que muito vem honrar o atual sisténu 
f st~tistico do nosso País, trazendo WTlO. 
estimativa completa sôbre assuntos ge
rais 

Dado o seu magnifico aspécto ma.te
ri_a 1 e organização, é a mesma publica
çao. uma das melhores até hoje exir.
~entes ro genero, o que vem atestar. 
mson~m'\velmente, o interesse do Po
der Público pelo apE>rfelçoamento e va
loriznção da estatlsltca brasileira. 

Com um sum~rio bem organizado, di
'1ichdo em vá.nos capltulos, enfei~a. o 
"Anuário Estatistico do Brasil•· uma. 1 
minuciosa operação ccnsttária sôbre o ' 
ano de 1937. sendo de prevêr. ainda, o 
.seu éxit.o m~ior, em edições ruturas. 

Acompanhado de uma atenciosa car
ta do ilustre dr. José Carlos de Macê
do Soares, presidente do Instituto Bra
s1!cii-o de Geografia e Estatística. rece
bemos um exemplar daquêle importan
te trabalho. 

'"'ta~~ v~';j,;;!~regtl~'t,';' da fronteira, ASSOCIACÕES 
,_•,n que o veiculo normal e o caminhão :. de carga obrigado a palmilhar estra-1 UNIAO TEATRAL PESSOENSE _ 

:~s a~~:o s~~d::. rr:n. ~1
t~;~e, d: ~~grz~d.: !~~~~nd~-:e :o~é~~! .~:rdiE~or~()~ 

satisfaçáo. AMORES", o Diretor Comico dessa 
E' que os l1ab1lantes daquelas para- sociedade encarece o compan..,:mento 

gens já sabem ho1e que o correio , de todos. os amado~es que teem papeis 
Aê1•.?o Militar transpOTta com seguran- • na refenda peça. 

... quando esti
ver bem disposta! O seu 
encanto e vivacidade de
pendem na maioria das 
vezes da sua saúde e es
ta da sua alimentação. 
Experimente incluir em 
suas refeições os delicio
sos salgados e doces, pre
parádos com MAIZENA 
DURYEA - o alimen
to que pelas suas opti
mas condições de pureza 
e. digestibilidade é o pre
ferido pelo mundo inteiro. 

• 
GRATIS! - Teremo• 
muito prazer em enriar-lhe 
um exemplar do nosso novo 
h"vro '' Receitas de Co•inha", 
que apre(!õenta uma infini
dade de maneiras muito la
ceis de preparar deliciosos 
pratos sa/,1adoa, doces, bis
coitos, etc. 

MAIZENA BRASIL S.A. 
Ca.in Poatal 2Q72 - São Paulo 

Remetta-me GRAT1S o teu livro. 

4 6 3 

NOME---------
ENDEREÇO ________ ! 

CIDADE, __ ~---'---1 
ESTADO ______ _ 

PROCURE o NOME "DURYEA" 
E O ACAMPAMENTO INDIO 

EM CADA PACOTE 

ça e sem sôbre-taxa a correspondencia I " Estes ensaios. realizar-se-ão no 
?t1:.r~z_e ;

0
~:~~::ida~~~~:r o:

0
~~it~~ 1~~.= se.~~a~~ ..• '1;~ª.;~~ ..... ,. á rua 13 de Maio, 

;~~~~~b~r:~d~h:~:rp:f;;o~oes~= Grêmto Ltterán;; "Mo,cl,ado de As-
la; que StJa carta ou encome"nda ao Sfs": -- Teve lugar. ontf.'m, ás 19 ho- O presidente péde o-comparecimento 
chegar a c;ampo Grande segue tam... r~s ... no Orupo _Escolar "Epitácio Pes- de todos os soctos. 
béni de avião para o seu destino cer- soa , um~ sessao extraordinária, dés
to, seja qual /õr éle dentro do 8rastl sa 3tgi~emiação, na qual fez uma con
porque as linhas do serviço postal mi- ferenc1a. a.bordan_do interessante tê
lttar cob1•;1n-no em todos os quactran- ma, o preparatonano Aluisio Paiva. 
tes. Compareceu á mesma grande núme-

Apezar disso, porém, quantas clda- ro de estudantes. 
des b1:asileiras existem que ainda. não 
viram sulcar os seus céus as azas de 
um. avião; que até hoje não ouviram 
o ruido caracteristico de um. motor Ja
zendo gírar vertiginosamenl'J a helice 
propulstva ou trattva de um. imenso 
passara de aço e tela; que so conh.eceni 
êste moderno e rapido meio de trans
'J!OTte. atravêz de revistas e recortes de 
1orna1s alí chegado por acaso ! 

"União Gráfica Beneficente Parai
bana": - Haverá, hoje, ás 8 horas 
em sua séde provisória, á rua Joaquilr{ 
Nabuco, nº 108, sessão de assembléia 
geral extraordinária da "Utúão Grá
f~ca B_eneficeute Paraibana, em . con
~muaçao á que f01 suspensa, domirnw 
último. para discussão da reforma dos 
estatutos sociais. 

O presidente solicita a presença de 
toc!os os as5ociados 

"Sociedade .de Artistas- 'e Operários 
Mecamcos Ltberaz.s": - Reunirá 
amanhã, ás 19 horas, em sua· séde, é. 
rua 13 de MI! io, em sessão de assem
bléia g~:aI, essa sociedade. devendo, 
na ocas1ao, ser ventilados assuntos de 
interesse para a mesma. 

SUIÇA 
PROIBIDO O FUNCIONAMENTO 

DO "CONSf:LHO ESLOVACO" 

BERNA, 13 (A UNIAO> - O Go
vêrno determinou a proibição do fun
cionamento do ''Consélho Eslovaco", 

Um Játo e:rp-ress1vo ocorreu ha ])ou
cc menos de um mês em 11.ma cidade 
do !l;o Grande do Norte, situada náo 
muito longe da costa. 

Aliança Proletária Beneficente '1 Eh- com o objetivo de impedir que suas 
sLO de Sousa -:- Reahzar-se-á, hoje, idéias políticas se prnpaguem pelo 
âs 13_ h01 as, na sede social déssa agre- território suíço. 
m1acao operá1 ia á rua BenJamm Cons- Fôram expulsos os cidadãos húngaro 
tant, nº 117, uma sessão de diretoria, e iugoslavo Tamas e Pandzic Krumo 
te!~ de tratar de assuntos importan- / ~Pr~~~~a~~lo~aia.u,!~zenário tugoslavà 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAIBANO 

Orfcclo ··Oa:i de Sa" 

, Terá lugar. hoje, ás 9 horas, no LI
céu Paraibano, mais um ensaio clêsse 
conlunt-0 orfPÕnlco para o qual o res
pectivo diretor está. encarecendo o 
1.:omparcc1mento de toclos os côristas. 

Escola Centrista "Dr. Maleiu de 
Oliveira." 

Continuam abertas as matriculas 
dessa Escola que funciona no Licêu Pa
raibano, sob a 011entató.o do Centro 
Estudantal Paraibano O seu diretor 
estudante Moacir Medeiros, avisa que 
ás aulas desta Escola pódem compare
cer alu_nos de ambos os sexoc;;, sendo 
inteiramente gratuita a núnlstração do 
ensino. 

LICf:U PARAIBANO 
Prova parcial 
2.ª Chamada 

No dia 17 do corrente, serão chama
dos os seguintes alunos : 

A's 9 horas 
Português l.ª série - Dulce Maia Be

zerra. 
Português 2.ª série - Joacll Pereira 
Quimica 4.ª série - Antonio Trt·,tão 

de Mélo e Doris da Cunha Guimarães. 
A's 15 horas 

Latim 4.ª série - Antonio Tristão 

1 
de Mélo, Doris da Cunha Guimarães e 
Helio Correia Lima. 

INST. ITUTO COMERCIAL "JOAO 1 
PESSOA" 

A diretoria do Instituto Comercial 
"João Pessôa" avisa aos alunos e de
m~is interessados que na próxima 2,IL 
feira, ás 13 hora.s, haverá uma reunião 
na qual deverão ser tratados assuntos 
sôbre a organização de um departa
n:iento desportivo, pedindo o compare
cm1ento de todos. 

Senhorita diga-me o ~ue prefere e 

1 

eu lhe direi se sabe escolher o que é 
bom. l\feias para senhora só •• Casa 
Azul". E· bôa e é barata. 

NOTAS DO FôRO 
FOI O SEGUINTE, ONTEM. O MO
VIMENTO DOS CARTO'RIOS DES· 

TA CAPITAL: 

3.° Cartório - Escrivão-João Bezc.,·
ra. de Mélo Filho : 

Autos conclusos ao dr. juiz suplente 
em exerclcio na 3.ª Vara: 

Ação penal, :1cusado, Arcelino :u" 
sousa; idem, acusado Ellsio Tava
res de Vasconcélos: idem, ac.:usaco, 
Paulo Antonio de Lima; idem, acusa
do, Manuel Ferreira da Cruz; acidPn
te no trabalho, acidentado, José Mari;J. 
de Lima: idem. idem, acidentado, MP. 
nuel Alves de Vasconcélos; idem, idem. 
acidentado, Henrique de Oliveira; ext: 
cução de sentença, exequentes. Men
des Lima 61, Cta; busca de apreençán 
autor, Artut & Cia.; notificação para 
despêjo. requerente, Grcgorio Pe.sbôn 
cie Oliveira. 

Cartorio do Registro Chil - E..,ni 
vão - Sebastião Bastos : 

Nêsse cartório fóram rr.gifiL.ada.'i. an 
te-ontem e ontem, as seguinte:; crian
ças recem-na~cidas . 

Vane Smith Serra. Letkia Maria 
Andrade de Sá e Benevides, AngéJn 
Maria de Brito Lianza, Maria da~ Ne · 
vcs Ribeiro da Franca. Maria das Dó
r~s Ferreira, Amaro Gomes Filho, Au
nta Monteiro Guedes, Armando R .... -
drigues da Silva e José Adriano Lcào 
Coélho. 

Aind.1 fôram registados, no mesml) 

UNI MEZ DEPOIS, ·,-, 
GIIACAS A COLGATE ' 

NÃO SE ARRISQUE A 
TER MAU HAUTO 

PARA estar certo d.e 

Os habitantes de Martins ha muito 
que dese1avam vêr, srn1pl.tsmenle ver 
um :avião passar por cima de sua mo
de:sta matriz, dos telhados de suas ca
sas e fazer ouvir o ronco de seu mo
~°J'a;.atravez de seus campos de algo-

tste des,io, interpretado por um,,- COMPLETANDO A SEGUNDA ETAPA DA OFENSIVA CONTRA 
lho daquela cidade a<1ul residente, foi 

evitar o mau hah· 
to, use o Creme Den
tal Colgate que, além 
de eliminar a causa 
do mau halito, forta 
lece as gengivas, deixa 
seu halito puro e per
fumado - e o~ den
tes limpos e brilhantes 

fit~r~zJ~:~;ie:~~~ªt~~:: ,!~d~ ALMÃDEN, AS TROPAS INSURRÉTAS CONQUISTARAM, ON-
E na hora aprazada, com- o comercio ,•:chado, o Grupo Escolar com os seus TEM A CIDADE DE "CABEZA DEL BUEY" O GOVllRNO NORUEGUES RECLA-

~~u;~!n~ifaf~S,:º;;JJ.':,mc~~~s a"~of;f,: , ')' ~':KttLD~~ERDADE DO NAVIO 

~i~!ifYfi~i::t~;:~i:l:r: r~ 
1 NA FRENTE D E EXTREMA DURA 

cebida fez várias evoluções, constituiu d • • o maior acontecimen.to do ano na pa- Em Lon res aguarda-se, dentro de cmco dias, a resposta 
~.~~ª 1~at1:'a~~.;f!ª;i:,;'tó1~u~/~ro";:.~~~ do generalíssimo Franco ao olano britanico de reoatria-
~~v~d~~ª~~1ª. existenc1a muitos mesmo mento dos voluntários estrangeiros . 

Com esta, que leve agora o s.!u de
se10 salis/eito, imaneras out.ras estao 
Cllpalhadas por todo o Brasil. apontan:.. 
do asstm o 111 uito que ha por fa;;,er no 
sentido de dotar todo o terntono na
<;1onal de uma compl,~ta réde ac-rea. 

A o_bra iniciq.da pela Aviação .ufilttar 
con.stitúe o prinieiro passo nésse suzti
~º- e de :ma continmdade depende o 
e.nto tntegral da missfl.o nobtlisstma a 
a (JUe se i· ntrermu 

SAL~IANC>\, 13 (A UNIAOl - As 
tropas nadonalistas sob o comando do 
ieneral Qucipo de Llano, completán, 
ontem. a sc~unda etapa da oft>.nsiv;\ 
contra Almâden, importante centl'(> 
mineiro, eouquiistando a cidade de 
Cabeza dei Buey. 

As forças insurrétas conse,:uiram 
[a7.er eentenas de prisioneiros e fic~
ram ri<' po~<1C de C'Ot1sideravel quantida
de de armas e munições , A n(ar<:ha p~ra o oésfr. 111,cwrla pelo 

Correto At!~eo JtiiWar já é uma reali
dade langm('I. cujos re.•mllados pro- t\GUARU:\-SF. EM LONDRES ARES-
n11.ssore3 atestam e compe,isam O es- r Os T t\ 00 GENERALISSIMO 
borço ~-·sprend_ido. As linhas de Mato- FRANCO 

º~~~~~·, ~~ ~~~ª~r:~uis~~.d~/~'~~!!fu: LONDRES, u (A llNIAOl - o~ 
e _Flor!ano, são mdices e:rpressivos que circ·ulo!f polilicos desta cidade est,e
nao podem ser desmentidos ~ em breve ram. dentro de cinco dias o mais ta.r-

~e;~•c:~,:º1~:;t;~J:":1aº i:ºag~.~~~ ::~~.~ ;~·~i·t~1::::,~:n~:~•::;::;~i:.:;:~: 
~ao e pulríoti3mo ~ 1DPpartamento lo do~ voluntârios estrangeiros na Es· 
Nacional de Propa8'nnda) panha 

TORNO MECi\NI('O pégando 
tne,ro entre centros oor 0,40 de dia· vttro e completamente equipado. 
ente - OMEGA NACBE, 

INALTER,\VEL j\ SITUAÇi\0 DO 
LEVANTE NORTE 

LONDRES, 13 (A UNIÃO) - Per
mane<'e ina.Jteravel a sttuaeão das tro
pa." rebf'.ldes e governista, no fftor do 
no E~ro e ao norte do Séfl'e, 

COMPLET>\MENTE SITl>\DA A Cl
DA))E DE CABEZA DEL BUEY 

SALAMANCA, 13 IA UNIÃO) -
Um comunicado do general Queipl) 
dei Llano, comandante das t.ropas in
surrétas na ofensiva ao norte da pro
vincla de Extremadura, Informa. gu~ 
a cidade de Cabeza. dei Buey está 
completamente sitiada 

VITO'RIAS NACIONALISTAS 
FRENTE DE EXTREMADURA 

NA 

BURGOS. 13 IA UNIÃO) - Com 
o avanço de ontem, realizado pelos 
inti:urrétos, os ~overnistas perderam .. 
1,750 quilômetros quadrados de ter· 
rêno, cm Sierra de Santa Madalêna. 

Os mortos governistas elevam-se a 
800, sendo consideravel o número de 
prisioneiros miliciano'l, quasi todos 
pertencentes á "Brigada Lister". 

REPEUDO UM >\TAQUE GOVER
NISTA EM BALÃGUER 
LERIDA, 13 (A UNIÃO) - Noticias 

da frente do rio Sérre: informam que 
fdi repelido, com 1. 000 baixas, um a• 
taque rovernlata empreendido contra 
VI~ Nueva ele la Dllrç-. 

OSLO, 13 IA UNIÃO) - O governo 
enviou um protesto ao gcncralissimo 
Franco, reclamando a liberdade do 
navio merca.nte "Skulda ••, que viajava 
com destino a Marselha, sendo c~ptu
rado, ha dias, pela esquadra naciona
lista. 

OS NACION,\LISTAS ENCONTRA
RAM UM GRANDE TESOURO EM 
BARRIOL 

BURGOS, 13 IA UNIAOI - Duran
te os combates de Barriol. vários sol
dados nacioftalistas encontraram es
condido em Ténia, wn tesouro com
posto de ~ocdas antigas de ouro, de 
rrande valor, 

UM AVANÇO DE 55 QUILl)METROS 
DE PROFUNDIDADE N>\ FREN
TE DE EXTREMADURA 

LISBOA, 13 (A UNIAO) - Noticias 
de fonte nacionalista. anunciam que 
os rebehles já a.,·ançaram 55 quilô
metros de profundidade na provincia 
de Extremadura, estando, a,{ora, a. 
poucos quilômetros da cidade de Al
ma.den, 

ITILII 
A TERRA TREMEU EM ROMA 

cartório, 6 filhos de Abdias Gom<.:s j~ 
Medeiros. e Severina Nunes de Medc1-
ros: 5 de João dR.. Mata e Sliva. ~ Sr
verina Morais da Silva, e 6 de Severi
no Fehx dos Santos e Joana Danta:-; 
dos S::mtos. regist.os esses feitos rm 
virtude Uo ca~nmC'nlo civil dos pai:; ~ 
nos tC'rmos do :-Jccrcto Feckral. . 
2.1.155 de 14. de mflrço de 1!l:i2 ct,pgl
tnnaçfio d,:- filhos) 

N'J mesmo carthrio c.:01-rrm procla
mas para o casamento clo8 conlrnen
tes seguintes. . 
Cesario Augus.to de Ohvcirn e ,Jon.u;i 
Bento da Silva, Abilio Honor~to (11):; 

Santo.e; e Rosa Ribeiro de Sousa 
Fóram registados os óbitos das pc:;

sôas seguintes · 
Vancta l\1ririo. o~ Ct>1H:r!çft.c e t\t''..! 

Maria ela ConceiçUo 

HOLANDA 
EM BUSdA DE UM TESOURO PE!t

DIDO 
AMSTERDAN, 13 IA UNIÃO> - O 

t(!souro perdic!o pf'la fra~nta brltanicn 
''Lutine", nos bancos de ar~1a ele Ters
chelling rstá -srndo procurado pclu 
draga "Karimnta'' que. ctcntrn cm br('
ve, chegará ao locn.l onde se pre~umc 
cncont.ra-sc o ouro. 

Mal~ de 200 explorações Já fôrn.m 

"'ROMA, 13 CA UNIAO> - Vcriflcou-1 ~~a~ir~ªo~"-srv"~~scnp~~:~;d~u~' aª\~o~\~º~~ ft res~ capital e llOS arredores, um. navio inglês df>SP. rendeu-se do resto 
g;; rfo remar de terra. do barco, não sendo multo provavcl 

enômeno durou alguns segundo~. que a nova tentativa seja coroada de 
não &e rOJl!ltando pro/111$0, materiais. êxito. 
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, 
ULTIMA HORA 

O ESTÁDIO MAIS BONITO DO BRASIL 
Terríl de todos os Estados na praça de c:sporlcs do "Bu= 

talôto'' - A unificação simbólica ao som do 
Hino Nacional 

(DO PAfS E ESTRANGEIRO) 
SOBRE A APOSENT~DORH E PEN

SOES DOS MARÍTIMOS 

RIO, l3 (A. N.) - O presidente 
Getúlio Varg·as assinou um del'l'eto
lei pror1•ogando o 1>razo para a con
clusão do estudo Wbre o plano de be
nefírios do Instituto de Aposentado
ria e Peruô<'s dos ,1arítimos. 

No mt-s1m> j,to s. exda. determi
nou, também. o cálculo para apo~en
tadorias e pensórs C(UC' eontinu:iri a 
set· feito. pro\·isoriamente, á 1at:lo de 
70<( 

Ainda uo m('smo clerreto o presi
dente- G('lúlio Vargas pr:>rrogou o 
mandato de um dos membros do Con
sf'lho ,\C:ministrativo daquêle Institu
to , 

A J<US<lO DA 11\IPRENS.\ NACIO
~.\L COM A CASA O.\ l\lOE'D.\ 

fC'df'l'al A.rtur :\farinho. posto em dispo
hibilidadt>, solicitando o pagamento in
teg1·al do!s s<-us ,·encimentos, o presi
dente Getúlio Vnrgas acaba de apro
,,,u o p:nel'er do ministro da Justiça, 
ma.uíendo para os juizes t>m disponibi
lidade os ,·encimf"níos proporcionais, 
pois os disposiUvos da Constituição rl.e 
1937 J'eferente ao assunto são o úni<'o 
t~tatuto em vigor para. os ma~istrad.,s; 
tla f''\.linta jm,h<;.1 federal 

{!" n.\"l(!llt n: AO EMBAJX.\DO!t 
RODRIGUES .\LVES 

RIO, 13 L\ _ :'ll . ) - No próximo dia 
19 o lta.mat·alí oferecer.i um grande 
banqut'tt> ao embaixado,· Rodrigues Al
\h, 1·e-prtsentante do Brasil junto ao 
Go,·êrno argt>ntino 

Para essa homenagem jl estão sen
do convidadas altas autoridades. 

1 

restringe-se ao emprego de plantas, 
silvestrei;. 

J ADIADA A VIAGEM DO INTERVEN-
1 TOR PAULISTA AO RIO 

S. PAULO, 13 (A UNIAÔ) - Por 
motivos de ordem a.d,ninistrativa o 
interventor Ademar de Barros a~u 
i,or g ou 10 dias a. viagem que vai-l;.
:rer ao ltio df' .Janeiro, em companhia 
do secreta1·iado do seu Govêrno e do 
Prefeito desta. capital, em retrlbuiç:io 
i visita do presidente Getúlio Vargas 
á terra bandeirante 

A Qt;.\NTO ATINGIU A SAFRA AL
GODOEIRA DE PERNAMBUCO 

RIO, 13 tA. N.) - A !-.Oklli<lDdC 
civ1ca que o Botafogo Futebol Clube. 
vui levar a efeito, no diu 21 do corren
te, durante a inauguração das obras 
do seu eRtádio, nunca. foi realizada 
em nenhuma outra parte, C'm qual
quer praça de esportes do mundo 

O "Botnfogo" está empenhado Pm 
dar um cunho de excepcional bri
lhantismo ao :íto dt: lanr.amento ele 
terras de todo.e; os Estados sóbn· o seu 
campo de futebol. 

A fim de parauiníar a "rnude so
lenidade será. convidado o presidente 

A"FESTA DA PRIMAVÉRA" 
NO PARAÍBA CLUBE 

Ül túl10 Var1,;as, pioneiro da idéia na
cion&.l de unidadP da Pátria. 

l.Jo gn.1.mado do :ilvi-negro o maior 
r mnis bonito do País, será traçado um 
mapa <.lo Brasil, ao ludo cJe uma grande 
Bandeira Nacional ele 80 métros de 
ccmprin1Pnto 

Vint~ e:> uma rriançac:i simbolizo.n~o 
o:; Esl..ido~ e o Ot.t;trilo Feder~l en
toal·áo o Hiuo á Bandeira, enquanto 
será <·olccarla a lena rN·f•bida de ca
da E:..tado, na árhL torrcspondt:nte. 
E'SSt. :ílo, :-crá. (•>,.••c:ulacJo por llma. 
pes!)óa de destaque nascida no res
pecuvo E'>lado. 

Por fim, o pre5identc Getúlio Var
g2s fará a unificação simbólica 
das terras. no som do Hino Nacional. 

MELHORAMENTOS 
RIO, 13 IA. N,) - No gabinéte do O MINISTRO DA AGRICULTURA 

ministro do Trabalho· estev.e reunida, VAI AO PARANA 

RECIFE, 13 (A. N.) - A Inspeto
ria do Serviço de Plantas Texteis a
caba de fazei· a apuração da última. 
s:afra algodoeira do Estado, concluin
do que a mesma atin(ÍU a 2'7. 8'78. 86'7 
quilos. 

Em ~('c.,s:io da l)ir('lol'i:t do Pa
raíba Cluhe firou resohido, on
le1n, pron1over-sc, como n<~s anos 
anteriores, a .. I•csl" da Pnma,l'· 
1n". 

MUNICIPAIS EM GUARABI
RA E ALAGôA NOVA 

hoje, a comissão incwnbjda de estu
dar a fusão da JJnprensa Nacional 
com a Casa da Moéda. 

NO ITAl\.l,\RATi O MINISTRO DI
PLOMA'TICO IUGOllLAVO 

RIO, 13 IA UNIAO) -:So fim elo 
corrente mês o ministro Fernando 
Costa irá ao Paraná, a convite do in
terventor J\tanuel Ribas, a fim de as
sitir a colhf'ila de trigo naquêle E'!i
tado . 

A estima.tiva.. dessa. safra. era, no 
principio do ano, de 30. 000. 000 de 
quilos. 

Essa fesla conslnr:í de urna 
bnile :1 rigol'. :1 rraliznr-sc no 

ENFERJ\10 o JORNALISTA JOSE' 1 ró,imo di:i '.U ele ,eleulhl'O, 
CAMPELO Para maior realce ela fesl:t cs
RECIFE, 13 (A. N.) - O jornalis- tá sendo ol'g:tnizado uni magni-

RIO. 13 (A UNIÃO) - Esteve nJ 
lta.maratí o ~r. !zidro Cankar, ruvia- PARA A CR1AÇÃ0 DE UM ENTRE- !.~o~!é dac=~~~ •• r:::r1::.-c::':i~~ fico progrrn11:t que ser:\ uportu · 

:~ti:m:~et':Ce:::~ :=v:ses:::r:.e:~ 
1 

_n_a_,_n_e,_,t_r_cl_i ,_·u_I __ i;n_d_o_. ____ _ 

Comunicando ao interventor Arge
miro de Figuei.rêllo haver instalado um 
aparêlho-receptor de radio. na praça 
pública da vila de Alagoinha, no mu
nicípio de Guarabira. o prefeito Sa
biruano Maia, enviou a s. Pxcia. o 1-e
guinte telegran1.a. 

•· Guarabira, 12 - Interventor Ar
gemiro de Figueirêdo - Palácio da 
Redenção - João Pessóa - Comunico 
a v. excia. que. na dat.a de ontem, 
instal~i na praça pública d..l v~ ~ 
Alagomha. um possante aparêlh'> de 
rádio, melhcramento ~te que visa 
promover cada vez mai~ 'l contacto 
diréto entre o Govêrno de v. excia. 
e a população do interior, 'l.través dor 
atos oficiais, ensinamento~ agrícolas 
e realizações profícuas do seu Go
vêrno. 

do extr!\ordinário e ministro 'l)leni- POSTO OE CARNE 
poteuciário da Iugoslávia junto ao 
Govêrno brasileiro RIO, 13 ( . .\ UNIAO) - O 1>residen-

tos. AVISOS AOS AGRICULTO· O sr. lzidro Cankar solicitou, no te Getúlio Vargas autorizou o minis 
momento, uma audiência com o pre- l tro Fernando Costa a entrar em en
sidentc Getúlio Va1·,as, a fim de en- tendimentos C'ODI a Prefeitura ,lesto. 
tregar as credenciais. capital, no sentido de criar um entre-

posto de Carne. 

es'f:ª;::~:\~d: ~ecIJ:~aDl~~pêl:ª: RES PARAIBANOS 
acha sob cuidados médiros, aprt>sen
tando melhoras. 

ORDENADO O f·E('H.\l\lENTO l)E 
HOTEIS CLANDESTIJ\OS O JULGAMENTO DOS CHEFES DvS MAIS UM "RECORO" DO "QUEEN 

EXTREMISTAS VE:RDES l\lARY" 

A Sub-Inspetoria Agricola 
Federal, com séde na Fazenda 
Simões Lopes, ao fundo do par
que Arruda cama~a,. avísa ~os 
interessados que dispoe de cm
co toneladas de cana P. O . J ., 
das variedades 2878 e 2714, pa~ 
ra. distribuíç5.o grn.t uila. As rP
f eridas ,·ariedadt's, como já. r 
do conhecimento dos nossos la· 
vrador~s. são muito sacarinas e 
apresentam grandr resistência 
ao mosaico. 

RIO, 13 IA N.J - De comum a- NEW YORK, 13 (A UNIAO) - O 
côrdo com a. Policia , a. Prefeitura to- RIO, 13 1 A UNIAO) - Na próxi- 1

' Queen Mary" bateu, hoje, mais um 1 

mou medidas no sentido de proibir O ma quinta-ft'ira, 0 Tribunal de Segu- expressivo "record'' para navios do 
A população de Alagoi!'l.ln recebeu 

com satisfação mais êste melhorame11 -

to. Saudações :i.tPnciosas, Sa.biniano 
l\faia, prefeito. 

!:~~~º';~~·~~' dJe l~~~ei;
0

~
1i~:~:!:11

,:s~ ra.nãa !\acional julgará o processo e-m :u h~~~s~º· percorrendo '734 milhas em 

rlus OS qur. ~f'rm;tnecf't('ffi cm laiS :rnu:v:;~s:no:~d~~~l"c;r':1~sr!~IS d~'i c:::t: U~~ 0 grande transatlantlco inglês na 
1·ontlh.·üh . tuno últiJna. vlarem de, l,ondres a esta ci-

1 

O pn:feilo Bt!ntdilo BaI'bosa, de 
Alagõa Nova, transmitiu o despacho 
subsequente ao H. Interventor Fede
ral. comuntcando a conclusão do ma

l tadouro publico daquéla cidade: 

SOB~E ~S \ 'E~C'IMENTOS DOS Jl'- GRASSANDO O ··FOGO SELVA- :ia:.~dia~'~pe;~:o:re~~e:o~~ d:is~~~r; 
IZES EM Dl~PON!oll.lDADE , . 1 GEM .. EM .\lATO GRO~SO em 3 dias, 22 horas• 7 minutos. 

RIO, 13 (A N ·) - Tend0 o JUIZ RIO, 13 IA UNIAO) - Notícias ESTA' SENDO CONSTRUIDO O ·· A. Nova, 11 - Tenho a satisfação 

1 

de comunicar a v. excia que nésta 
data terminei. os trabalh~s ?e Cons
trução do Matadouro Pubhco désta. 
cidade. Respeito ... as saudações. - Be
nedito Barbosa, prefeito" 

----- 1 chegadas a esta. capital informam que 1 "QUEEN ELIZABETH" 

SAIBAM TODOS ~~rést1: !~~e:?J:sso~~:m~:~:ª;~~ ~:,·::
0

:i:~~!p;:::!!:C!°i:ª~:1t:::: 

1 1
1 

e~!á gras~ando, em determinada rc- LO~DRES, 13 (A UNIAO) - O 

"Fôgo Seh'agem ·• tico do mf'smo calado do "Queen Ma
Até agora, a terapeutica adotada ry'', e que se denominará "Queen Eli

alí, para cw·a do "Fôgo Selvagem" zabeth" . 

Ain~a a Sub-Insr,etoria avi
sa aos il1teressados que acaba 
de receber da Direto1ia de Es
tatística da P .. 4 odução. uma 
grande quantidade de fórrnuJas 
para o registro de propriedades 
no R. L. c. do Mimsténo cta 
AgTlcultura. 

- Morreu, há pouco, em urn 
hospital de Pal'ís, com 80 anos, 
um barbeiro, sem duvida ilustre, 
Auguste Pointurier, [igura das 
mais pitorescas do velho Bairro 
Latino. onde reinou a boemia, de 
Morger a Raoul Ponehon. Deca
no, em exercício. dos artistas ca-
1,ilares pa1·isiense, linha 60 anos 
de ofício. sem, jámais, o ler pra
ticado fóra dos limites do seu 
bairro. Seus tlientes - altos ma-
1:"islrados, ministro~. advogados, 
)H·ofess?res. a1·tista~ eminen.te!e.t, 
aos quais tratava por tu. pois os 
c"nhect:ra a lodos quando ainda 
estudantes - não esqueceram o 
irrande ancião de espaduas en
( urvadas, independente por natu
i·ha e n·volucionario 1>or tempN·a
mt'n(o. Comi:anheiro r\c Verlainc 
e amigo querido de :\loréas, Au
i;uste Pointurier recordava, c?m 
t. moção. ter muitas vezet; co1·t:ido 
:1 cabett.ira d~ Claude Bernard. em 
1878 

- E' sabido-e o pl'ofessor Pic
{'aTd foi o primeiro a demonstrá
lo - que as condições a tmosféri
cas das mais ele,·adas altitudes 
f\\vorecem mellior a na,·ega(;'.áo 
~.érea. a longas distancias. Mas 
há, aí, a considerar o grave pro
hlêrna da resistência do organis
mo humano. Foi para estudá-lo, 
que recentemente dois cientisla'i 
francêses, o dr_ Richou e o sr 
:1ean Artola se enrerraram duran
tf" 48 horas seguidas numa C'ama-
1·a esp<'rial, na qual a Jh·tssão 
almosre-rica c•orrl'sponUia á. que 
se f'ncontra a 7. 000 metros. isto é, 
-''ll plena estrntosféra. Os aludi
dos cientistas armazenaram, ua. 
r·amara, 35. 000 litros de oxigênio 
ti:ara poder respirar. e tiveram de 
usar, para isso, a mascara da pra
xe. o que os impediu de comer e 
beber durante 2 dias e 2 noites. 
~art"ce que o resultado da dura 
.- xpniên<'ia foi enc01·ajador, 

- \\'alt Disney, o niador doJ. 
hn1osos df's.-nhos animados do d~' 
n.tma. americano, aC'aba de adqui• 
rir os direitos do <'élf'bl"e conto in
fantil britanico .. Alice no país das 
mara,·Hhas". a fim de transpor
tá-lo para a téla, por meio dos 
seus ad.m.iraveis debuxos, dando 
a ?\Jary Pickford o papel princi
pal. Animou-o nesse dificil pro· 
p1~ito o f'xito colossal de "'Branca 
dt> Nt>\-"e"., pf'lícula qut• contém .. 
250.000 desenhos! Nela traba.lh;t· 
1:am 5'10 artistas, t~ seu custo foi, 
apro'.t.imada.mf'nte, de 25. 000 con
tos! Há cér('a df' 9 anos, \Valt 
Disnf!y não exrcuta, pessoalmen
tA·, OI seus desenhos, contentando
se com tmiplrar e dirigir )CU ext'r
dto de artlolas. 

EXHAURIU-SE A RESERVA SECRÉTA DE 
OURO DO JAPÃO EM FACE DO CONFU-

E' necessário repetir aqui as 
vantagens que todos os lavra
dores e criadores podem aufe
rir com o referido registro que. 
aliás, é gratuito e facilmente 
feito. 

!~v~~~. ~w~~:~ 1 

para revalorizar o h yen", cria· O agricultor on criador que 
ram uma. reserva tecréta. rle ouro. desejar obter o regi,;tro deve ir 
Entretanto, ha pouco tempo o go- á Fazenda Simões Lopes mu-
vêrno autorizou a retirada de... nido de um ~P.lo federal de 1$000 
300.000 dei .. yens", ouro, dos 800 e wn de ~2(10 de educação e 
milhões f'x.istentes no "Banco do saúde, e do último talão de 
Japão", ó que fa'Z crêr haver se imposto territorial que pagou 
esgotado a. reserva secréta de Precisando, porém, o lavr_ado_r, 
ouro. de wn certificado prov1són::, 

Comunicando ao interventor Arge
miro de Figueirêdo haver adqUirido 
um prédio moderno e confortavel para 
a instalação da Prefeitura Municipal 
de São João do Carirí, o prefeito Edu
ardo Costa. digno chefe daquéla edi
lidade, enviou a s. excia. o seguinte 
telegrama 

··s. João do C3:rirí, 13 - Tenho a 
satisfação de comunicar a vossencia. 
que acabo de comprar wn prédio mo
derno e confortavel onde instalarei a 
Prefeitw·a até o dia 5, a qual ate ago. 
ra está funcionando em casa alugada. 

ALEMANHA se a mais de 350 milhõ~s 
de dolares O "Banco do Japão" tem, agÓ· camo encaminhou o registro, VISITARA A LiBIA O MARECHAL 

NEW YORK, 13 fA UNIÃO) - ra, diminuidas as suas reservas em isso m:. caso de necessitar nc, GOERING 
Divulga-sf' <1ue o "Federal Reser- 163 milhões e 150 mil dólares, ha- memento ou dentro de curto BERLIN, 13 IA UNIÃO) - Ace1-
\"f' Bank" notiriou haver o Japão vendo o "ycn" bâixado 6 pontos, lapso de tempo de um elos fa- tando um convite do marechal Italo 
-s:reparado a remessa de mais com a cota~ão de 28,50 céntimos. vóres que o Ministério concede Balbo, go\·ernador da Líbia. presente-
:i.800.000 dólaref, ouro, para êsle ------------- (máquinas ou reprodutórcs po1.· ment-2' nesta capital, o marechal aer-
;:!·s ~c

1
:::: .. !~t:.:~e: 1~~~e q: e::.; INSTITUTO HISTóRICO E ~~dt!;s~:ºti0~~~r~

1
~:!tu1~:~1~1~= :f~~íaG?{~ft~1tsitará. em 

1939
· aquéta 

]'.t:t:;t:a:º;'!,~sc!!nfso~:og~~~ G, PARAIBANO !;,d!~ª~!"f~~nJefrº:s. p;~~ç~s d~: Em João Pessôa o escritor 
ta~:~::e~~e:ª~!;n!;a:::::c~:s c~:.: º ~~!tf:~~!º ~~1i~!1Jª· ;·eu~!!gr~i~~ ~!r:ssi ~:;;i~~~C:ct~~\~~;ª!~t::~ AI varo de las Casas 
ca de 16 ml·ses, no momento em Paraibano, na hora e local do costu- pilha federal de 2$000 e um s~- Encontra-se dêsde ontem nesta cn-
i::erº /7.~~~ .. ~oip::r1:d:q~si:~ n1e, ~eve~o po~_ essaBoc~ião r cone· lo de educação e saúde. Pr~y1- pital O renomado escritor espanhol d. 
de guerra reprf'sentam um g:ran- gotud~· ôb oren i.~ºej ar o~~ve~~ t~~ ne-st, outrosim, quâ os se os Alvaro de lns Casas, que vem de uma 
de e!,COadouro de suas reservas de ~~O Be~to~e D. 1 r a e C :::1gJ~ ::v::it~r OS que se longa ('XCllrsáo de caráter cultural 
ouro. O presidente respectivo péde o , _____________ • pelo Extremo Norte. 

Os japonêses, ao que se diz, comparecimento de todos os ~los. _____________ j co~~ttci~~ªbe~!tr~t~ j~º de~º á B;~:ici~ 

NA FRONTEIRA DO M ANDCHUKUO os SOL- ir~r~r:~f1{j~~~:ii1lt;>i;~ 
DADOS RUSSOS E JAPON:ítSES 
SE AO SERVIÇO DE RECOLHI
MENTO DOS SEUS MORTOS 

!ois", romance: ·· Antología dos so-

ENTREGAM ,1êtos brasilei.ros'' e ··Angüst1a das 
. • ,1ossas horas", ensaios de sociologia e 

conservai ão as posições qut> ocup~m; 

1 
b) - Os cadaveres serão removidos 

do campo de bat~lha por elementos 
das respectivas umdades: 

c) - As linhas de frente. que os ja
ponêses e soviéticos conservam, de
V('m ser aprovadas. mutuament<', Pot 
tm1 acõrdo. 

política 
o escritor Alvaro de las Casas, 

chegando a Fortaleza. veiu por terra 
até esta capital, atravessando de au
lomóvel todo .. hinterlancl •• cearense 
e paraibano, em companhia do dr 
José de Amorim, engenheiro do açu
de Corêma~. 

Serão tributadas honras militares aos soldados mortos 
no conflito - As colinas de- Chang-Ku-F eng permanece
rão no poder dos japonêses até a delimitação oficial 

Na sua tisita a esta fôlha, ontem á 
noite, manifestou-nos a ,·.ua impres
são de encantamento de tudo que 
>bservou. notadamenle os serviços 

os JAPON>:SES PERMA:SECERÃO da, Obras Contra as Secas e os de es-

TôQUIO 13 <A UNIAO) - Nenhu· 
nu anormalidad(' !.e registou. hoje. 11..1. 
fronteira russo-nipo-mandchú, atra
vés ~s colinas de Chang-Ku-Feng. 

EM CHANG-KU-FJ:NG wtos e saneamento de Campina 
REUNIAO DOS CHEFES l\llLITA- Grande. 

RES RUSSO-JAPONf;SES TO'QUIO, 13 IA UNIÃO< - Os ja- Adiantou-nos o ilustre homem de 

O armbticio vem sendo observar:,) 
fielmente pelo:.. comandantes das guar
;1ições militares nipo-soviétic~s. 

05 soldados russos e japonêses en-

TO'QUIO, 13 <A UNIÃO) - Na 
.. Casa Branca", situada nas Colinas 
de Chang-Ku-Feng, realizou-se um.-1 
reunião entre o general russo Chu
tern, e o coronel Cho Japonês, a fim 
de se tratar da delimitação da fron
teira russo-nipo-mandchu 

1 

tregam-se ao serviço de recolhlment,> 
c.ios seus mo1 tos. aos quais serão ore" 
tndas as 11on• as mihtares a que l.Pem 

C:ueM O T>'.XTO DO ACOR DO 

< HANG-KU-rEN~ESTÃ EM PODElt TO'QUIO, 13 (A UNIAO) - O a-

i 

DOS NIPONICOb côtdo concluklo entre os chefes mih-

1 

tares russo-japonêses da fronteira do 
LONDRF:S 13 (A UNIÃO) - A Cl• Mandchukuo, é composto de três 

dade de Chang-Ku-Feng contmuara itens: 
< m J>odt 1 do:, Japoneses o.té a deltm1ta- n> ~ As tropas russas e Japonêsas 
Ç,\O oficial. suspenderão as operações militares e 

ponêses continuarão de posse das co- letras que pretende enfeixar em volu
linas de Chang-Ku-Feng me a.,i; suas ilnµr<'ssões de viagem, .11.>b 

o título "De Manáu.s a Porto-Alegre", 

CO:l10 .\ IMPRENSA FRANCf;SA ~o~Ped!~,.~a
1i0 ::ra\~~-~~t:f. acha-se 

COMENTA O ARMISTICIO 

PARIS, 13 (A UNIA.Oi - Todos os 
jornais, com exceção de "L'Humani
té'', comentam o armísticio russo-ja
pones. declarando que n. Alemanha foi 
~~v~~íj~. preponderante para a paz I 

"Le Petlt Journal" diz. entretanto, 
que presentemente há uma paz fir~ 
mada entre comandantes de frontei- 1 

tas a qual pudera ser recusada pelos 
chefes dos Exércitos, 

Farmácias de Plantão 
Estarão de plantão, hoje e ama

nhã, respectivamente, a "Farmá
cia Londres'". á rua Maciel "Pi
nheiro e a •· Farmácia Santa Te• 
rezinhn". á a vcnida Beaurepatre 
Rohan. 
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EDITAIS CINCO LEGUAS DE COM• 
PRIMENTO 

Seerclaría. da Fa1.enda - EDITAL Se cnfilcirassemos os dez mtlh6~/II 
N.º 20 - Secção de Compi·a.s - Abre de canacs existentes em nosso, 11~ 
roncurrcncirt para o seguinte material, ellcs se cxtenderiam por 30 kms. 1!: 
destinado á ::.ão esses canaes de diamctro micros .. 

Repartição de Ag·uas e Es1Í>fo!! 
coplco que filtram o sangue, desc:ure. 
gando-o de impurezas e 11encnos. 
Cada 24 horas os rins removem do 

1.000 metros cubices de lenha rla sangue cerca de 35 grarrunas d~ resi
tnata, que deverá, no mínimo .. ter wn duos nocivos e cerca de litro e melo 
metro de comprimenlo por 4 centi- de agua. 
metros de diametro. Não poderá, portanto, goí;ar de sau. 

O material acima referido deverá de perfeita quem não tlver bons rin..~ 
::;.cr posto na Uzjna Buraquinho. A debilldade rhenal se denuncia por 

Não poderão ser aceitas as seguin- dores lombares, rheumatismo, altera
tes qualidades: munguba. imbaúba. ções do liquido w·inario, l\Clatíca 
mama de cachorro. jangada. cajueiro. lumbago, inchação sobre os olhos 
mangueira, \João Móle. cascudo, pau nas· mãos ou nos pés, frequentes dô
cinza e outras a juízo da Repartição res de cabeça, perturbações visuaes 
requisitante. etc. Si esses symptomas não fôrem 

o fornecimento será feito de con- promptamente combatidos, poderão 
formidade com as necessidades. por resultar molestias graves, como a ne-
solicitação daqnéla; R.~a1·ti1_:ão, inc«:>r.~ g~!l!~· ~l!~1fj.ª·rg1e~md:ti:r:;.1ht~h~~~~~~ 
rendo o fc:>rnecedõr em multa, previa- etc. Para limpar, activar e fortalecer 
mente ~stlJ?Ulada . em caso ?e fal~a. 1 aos rins e á bexiga, nada melhor quf!' 

? ~01.n~c11nento d.o mateu~l ~c1m.::1. , Pilulas de Foster, remedio antigo por 
te1 á 1mcio logo apos a abe1 tu1 a das sua existencia, porém moderno quan. 
propostas. to á sua formula. que tem sempre 

O J:>reço deve ser proposto por me- 1 acompanhado os progressos da the-

Os proponentes deverão fazer no Te- • • • 

"C001'.l::RE PARA A SEGURANÇA DE TODOS" o 

E' UM PRIVILEGIO, MAS TAMBEM UMA 

tro cubico. 1 rapeutica. 

souro do Estado. uma caução em di- ____________ _ 

n_!leiro, de quinh~n_tos mil réis . . . . . Fica reservado ao Estado O ,Jircito 
C::>OOSOCO> que servira pa1:a g~rantia do de anular a presente chamando a. 1 
~i!~to, no caso de ace1taçao cl:, pro- nova concurrencia, 0 ~ d~ixar d~ cfe-

As proposta~ dever.ão ser escz:itas a ~~arm:s~~mpra do material cont;tante 

Automobilista consciencioso, pense nos 
pedestres.,. pense nos seus compa· 
nheiroe, . • pense nas leis do trafego! 
E evitará, assim, aceidentes e perigos! 

tinta ou d~t1Iografadas e assinadas Secção de Compras 13 de agosto 
de modo Jeg1vel , . sem rasuras, ou bo~- d 

1938 
· 

~;?:n~e~~ .s~f!Ja'',
1
::io sees~~âu~:~fe ~~~Õ ~J. Cu~ha Lima Filho, chefe de sec-

c sélo de saúde> . contendo preço em. çao. 
algarismo e por extenso. 

As propostas deverão ser entre~ue,3 
nesta Secção, em envelopes fac.: .,,lo~· 
até as proximidades da reunião do 
Tribunal da Fazenda, que não será 
antes das 14 horas do dia 2 de Setem
bro do co1 rente ano 

Em cnvflopes separados das prn
postas, os concurrentes de\'erão apre
sentar recibos de haver pai;o os im
postos federal. municipal. estadual, no 
exercicio passado. certidão de haver 
cumprido as exigências que trata d ar
tigo 32 do regulamento a que se re
férc o dec . 20.291 de 12 de agosto de 
1931, t lei dos dois tcrÇos 1. bem como, 
da caut;ão de que trata êste Edital 

Os proponentes obrii;ar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuuram, caso seja aceita a sua 
proposta. assinando contrato na Pro
curadoria da Far.enda, com o prazo 
mãximo de 10 dias, . após solncionada 
a concurrencia, com prévia t;al,çJo ar
bitrada pelo Tribtu1al competente. 
não inferior a 5r; sôbre o valor do 
fornecimento, a qual reverterá a favor 
do Estado, no caso de rescisão do con
trato, sem causa justificada e funda
mentada a. Juiw do referido Tribunal. 

Escola de Farmácia Odontológica do 
Rio - Concurso - EDITAL: - Faço 
público para o conhecimento dos in
teressados. têr sido prorrogado até 15 
à~ novembro elo corrente ~n::>. o prazo 
de inscrição para o concurso das ca
dei.I·as de Higiêne e Odontologia Legal. 
Prótese Buco-factal. Ortodontia e 
Odontopediatria. da Escola de Farmá
cia Odontológica. - Mário Bl'ito, di
retor geral do M. da Educação. 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA -
EOI'fl\L N.0 33 - De ordem do &r 
Inspetor ctc.sla Alfandega, fica intima· 
do, por éste meio, a apresentar-se a 
esta Repartição, no p.razo lmprorroga. 
vel de 30 di~s. contados d~ta data. e 
sob as penas da lei, caso não o faça. 
o trabalhador da classe .. A", sr. Au
reo Muniz de Cerqueira, que, dêsde o 
dia li de abril último, vem faltando ao 
serviço, sem causa justificada, confor
me se vê da informação prestada no 
processo n.0 2.347, dêste ano. 

Secretaría da Alfandega de-João Pes
sôa, 141711938 .. 

Ctaudio Pôrto - Escrituraria da 
classe "F". 

~~----@ ~/ 
KoLYNOS limpa e p~t:~e~~· dentes e as gengivas 
da familia inteira. Os dentistas recommendam-n'o espe
cialmente para as crianças, devido ás suas prop:iedades 
antisepticas. Elles sabem que Kolynos é de acçao suave 
e segura, e que destrúe os perigosos germes que causam 
a cárie. A familia inteira usa Kolynos-todos gostam do 
sabor refrescante que deixa na bocca. Além. disso'. é 
economico, pois basta usar a metade do que e preciso 
com as pastas communs. 
Embelle11 aeu sorriso ( 1 ~ Lembre•Íe -

com Kolynoi ~~ .. 1 centlmetro é ltaata•t• 

O CREME DENTAL 
Antiseptico 

Um autonlovel 

hent lubrificado 

o bcdece me• 

lhor á direc

ção e dura 

mais ten1po. f..u• 

hrifique-o com 
E' bon• currer • 70 ... Me3, qu•nto ,naior .Ande ,noi• dera••"' 
o• 100 kilometro• á • 11elocidad•• m•i• par• monte,. mellw"" 
l,o,.a, pel•• utrada• di//lcil ,I /,.eMJr • evi• o dominio do iieu 

TEXACO • ruo.r,;. tor coUi•N•, 

MOTOR OIL-MARFAK 
GASOLINA 

TEXACO 
Mantêm JOVEM o seu automovel 

A*VIDA PODERIA SER MUITO! 
MAIS LONGA E AGRADAVEL 

Onde se consome mais uva, sofre-se menos do estomago 

ENl'IIAQUECEU-SE? • 
Al"da tem toas,, dôr na, 

101ta1 • no peito? 
Uae o podero50 tenico 

V-INHO -GBBfl8DT1DO 

j miô ó.~sírvi· :vuu 
Na França, Espanha, Portu- gdsto na lJôta, ncn osi~mo, irri-

gai e ltalia, países em 4ue se I tação da péle e outro:-;. 0:-; que ::s:11:
1
d
1
• :;..:; _ 

consome mais uva, sofre-se me- nbusam de bedidas alcoolicas, conv,lescetfll 
nos do cstomago. A oQservação também encontram no Sal de I TONlCO SOBIWI 
dêsse fato levou o celebre pro- Uvas Pitot um YCrclaclciro res- DOS PULM~ES 
fessor Picot a descobrir o pro- taurador da saúde, que elimina _ _4:::::::::::::::::::::::::::-=. 
cesso de extrair dessa fruta os as toxinas e refresta o organrn-
sais beneficos, que hoje se apre- mo. O QUE E' O CREME ' DE 
sentam sob a conhecida formula Quem sofre de 1111alquer cléstcs ALFACE 
do Sal de Uvas Picot. sintomas deve tomar, 11uanlo an-

A popularidade, que logo tes, o Sal rle Ums Pkol. Lo!{n ús 
grangeou o Sal de Uvas Picot na primeiras dóses, notani a pode
Europa e na America. explica-se rosa eficacia dêstc tralaml·Jlto, 
pela sua ação decisiva e imedia- que se faz com real prazer Fa
ta sobre todas as afecções do es- bricado por um no\·n procL'ssr) dl' 
tomago, figado e intestino. Re- secamento a vacuo, que e\ ita o 
comenda-se como insubstituivel endurecimento do :,,1al, l· tão a
para todos êsses incomodes, cu- gradavel, que mais parece um 
jos principais sintomas são: pri- delkio!-;o refresco. Tendo-~e sem
são de ventre, pêso no estorna- pre um vidro cm ca~a. cvitnm-!'le 
go, sonolencia ou dôres após as as complicações oriundas des:,,1a;.., 
refeições, acidez, biliosidade, d{>- perturba~ões gastro-inlcstinais. 
res de cabeça e tonteiras fre- O vidro menor eusta apena.:
quentes, vomitos, digestão difi- 2$800 em qualquer farma<'ia ou 
cil, lingua suja, ardor ou mau drogaria. 

* * * 
REPART~Ao DOS SERVI· 1 NEGR. EIROS .. IPo.nlo. ,.1. 100 réisL •y Fica, portanto, :suprumdo o PO'.'iTO 

ÇO$ ELÉTRICOS DA DE SECÇAO da Associac:\o Comel'-

IPARAIBA rial. na Rua ;\1a~,~~heiro. __ 

A Repartição dob-- Serviços Elétricos MISTÉRIO 
da .Paraíba a.visa. ao público que ª Ter sorte em negocios. cm jogos, n
pa.rt.ir de DOMINGO. U do corrente, mõr, adquirir riqueza, empregos difi
o percurso dos BONDES na linha. do ceis. Quereis re:;olvcr qualquer difi
COMERCIO serã. contado em Ul\IA culdadc? Escrevei hoJc mr1-,1no para a 
SO• SECÇAO DE zoe Rf:JS. Incluindo Caixa Postal, 49. Nltorol, E: do Rio, 
a Ida ·e a !Olia i PRAÇA VJDAL DE 1 ~~t~:d~a~:\ •;•g;~1r.,selado e •ubs-

E' um moderno e oclentlfloo pro
dueto destinado ao cuidado da cutJA: 
é um crême de bclleza de formula 
especial e que possúe .. vitaminas 
dos suecos da alface e outras pro .. 
prledadcs tonlcas par aa pcllc. 

As vitaminas que cont~m o Crllm, 
de Alface, estimulam e acccleram o 
processo de reproc:lucção das cellula1 
com as quaes & pelle c,cperlmcnta 
uma renovação completa; suas cellu... 
las, necessitadas de vida, aio 1ubstl. 
tuldas por outras novao, sana e vi• 
gorooas. Em rei;umo: artlrmamot 
que o Crême de Alface "Brilhante": 

1. 0 - Imprime WM a1'ura udla 6 ~·-2. • - sua visa e refreSC3 a cutl,. pro-
tegendo_& contra os etfcltos do sol, 
do ar e da poeira. 

a.• - Bupprlme a cõr en!!a!'d.lda, 
u manchas e oa paMoo da pell•. 

,.• - Evita e prev!De a !Mdeocla 6 
formação de ruru. 

5.0 - Permltte uma •maqulllllp • 
perfeita e mantem o pó de arr01 por 
multu hora•, com uniformidade. 

Experimente o Orême de Alface 
"iirtil!&Dteº e Ucar6 IIW'll'1llllda, 
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H JE NO PLAZA EM TRÊS SESSÕES! 
UM de.Lu•a•à11EIITO DA CIBE-ALIABÇA;, 

An...na. ela e Ha.ns Albert: 
PREÇOS - - - -· 2$200 E 1$600 (SOIRÉE) 2$200 E 1$l00 (MATINÉE) 

~._,..""" _ __,.,...,,.,_,.~...,..----"~ ' .. ~~-1'1'-~ 

HOJE A'S 6 E MEIA E A'S 8 E MEIA HORAS - PREÇOS: 1$100 E 800 REIS 
.A. BONBO.A. DO D1A.BO I 

L1onel :ea.rrymore e JMEa.u.ree:n o•au.111va,n. 

J tNERV1No & e IA 

IIIPOITADORES i UOITI\D IES DE ESTIVAS CEREAIS E LATICINIOS 

1 l 
latrlz: - PIAÇI A VAIO IACIIADO, 13 

TELEFONE 1-4-7-9 
. _ JOAO PF.SSOA - PARAIBA BDSIL 

Tele,ramu: ORLANDO 1 
Codiso: MASCOTE 

FILIAIS: A,entes clepoti4uioa 
Wln,-..._ ...... t 11'1'. 
.,,..._A Olld!Ds: - ... ,......... :Jale ...... 111 ov+e,..,._._--.v........., •. 

-DA-

1/1 MltllO SAITISTI 
IMl'A BITA:_.,.. D ...... li, li, (Da BIO PA11LO> 

OAS FAll>SAS MAitu DE FAIINIIA DE 1IIOO 



A UNIÃO - Domingo, 14 de 11g0Rto de 19:lA -
TODAS AS NOVAS PRODUÇõES! 

STELLA DALLAS - Barbara Stanwyck 

WHOOPEE - Eddie Cantor - Colorido 

PRISIONEIRO DE ZENDA - Ronald Colman 

RUA DOS PRAZERES - Léo Carrillo 

DA "UNITE D ARTISTS" 
M O N O V O 11 R E X 11 

UMA SURPRtSA SENSACIONAL QUE A 
FILMES" OFERECE AOS "FANS" DO 

"CIA. EXIBIDORA DE 
SEU MAIOR CINEMA ! ! ! 

O FURACÃO - Dorothy Lamour 

AVENTURAS DE MARCO POLO - Gary Cooper 

BtCO SEM SAIDA - Sílvia Sidney 

VOGAS DE NEW-YORK - Warner Baxter - Colorido 

TINHA QUE SER TUA - Joan Bennett 

MOTIM NAS MONTANHAS - Paul Lukas - Colorido 

NADA E' SAGRADO - Fredric March - Colorido 

GOLDWYN FOLLIES - Adolvhe Menjou - Colorido ": 

ASSIM E' HOLLYWOOD - Leslie Howard AVENTURAS DE TOM SAWYER - Tomrny Kelly - Colorido 

I," LANÇAMENTO POR ESTES DIAS NO "CINEMA DE TODA A CIDADE CHIQUE" 

STELLA DALLAS ( 
O DRAMA MÁXIMO DA CINEMATOGRAFIA NESSES ULTIMOS ANOS !!! 

HOJE NO NOVO 

E "Matinée Chique" ás 3 horas, "soirée" ás 
6,30 e 8,30 - Hoje lançamento . {,-, ---:---

Um "bouquet" de musicas - Alegria e 
deslumbramento ! ! ! 

I . ,J 

,, 

S O N J A 
A CAMPEÃ OLUIPICA DE 

RA IM H A 
H E N I E \ ' Dõ SOBRE O Gt:LO 

PATIM 
Um esuet~culo da 20 TH CENTURY FOX 

Complementos: - NACIONAL D. F. B. e PRATINHOS HOLANDl,':SES - desenho colorido. 
Este filme é proprio para. todas as idades. - Nota da C. C. e. - PREÇOS: - "l\latinée chique": Adultos 2$500; crian~as 

e estudantes 1$000 - "Soirée": Adultos 2$500; crianças e estudantes 1$300 

AGUARDEM NO "FELIPU" 
Um filme apanhado nos campos de batalha durante a 

GRANDE GUERRA ! 
A GRANDE CONFLAGRAÇAO MUNDIAL 

A GUERRA DA ITALIA 1914 - 1918 

FELIPÉA HOJE - VESPERAL NO FELIPU E JA· 
GUARIBE - HOJE A'S 3 HORAS JAGUARIBE 

HOJE - Soirée ás 6,30 e 8.15 - HOJE NINGUEM ESCAPA HOJE - Soirée ás 6 e 8 horas - HOJE 

Uma brejeira e sedutora novela musical! Ela era. uma mulher dominadora. ! 
Juntamente a 5.ª série de 

BETTE DAVIS - GEORGE BRENT - em 

A FLEXA DE OURO O IMPERIO DOS FANTASMAS 
FERNAND GRAVET - JOAN BLONDELL 

O REI E A CORISTA 
Um drama da. WARNER FIRST 

COMPLEMENTOS 
Este filme é proprlo para todas as Idades. 

Nota da c. e. c. 

METROPOLE 
O 01Nm1A MAI8 AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - 6,15 e 8 horas - HOJE 

O TRABALHO MAXIMO DO MESTRE DE EMOÇÕES 111 

BORIS KARLOFF 

A CHAVEemNOTURNA 
UM FILME DA "NOVA UNIVERSAL" 

Complrmentos:-NACIONAL D. F. B. e FOX J\fOVJETONE NEWS, jornal. 
Este programa é próprio para. todas' as idades. - Nota da C. C. C. 

AMANHA _ •• sessão das Maças" - a sessão que êste casino 
zela por ela ! Aguardem uma revista tvxuosa ! . . . Doris Nolan em 

PINTANDO O SÉTE. 

Tomem nota desta data 1 18 de agosto - BONEQUINHA DE Si!:DA, 

- Amanhã _ Atenção gurizada para a .. matinée O de vocês- ás 2 ½. A 
3.• série de IMPERIO DOS FANTASMAS e mais um filme que é uma 

surprêsa para vocês. 

com FRANKIE DARRO 

UNIVERSAL 

ELIXIR DE NOBUEIRA 
amJ»Nado com IUct:41110 em aodM 

• mole.Uu provenlent .. ela qpbilla 
• impu.reau do •ancu• • 

PERIDAS 
ESPINHAS 
ULCERAS 
ECZEMAS 
MANCHAS DA PELll 
DARTHROS 
FLORES BRANCAS 
RHEUMATISMO 
SCROPHULAS 

SYPHILITICAS 
• Bnalment• em todMI 
M alt•cçO•• cu.Ja ...,_ 

11,a r"l1trdl pm HJ• • 

..AVARIA .. 
- Milherea de curadoa -
IUIDf DEPURATIYD DO IUIII 

UMA BICICLlTA 
em perfeito eatado, Tende·ae, por 
prece multo comodo, i ..,,. Baniu 
EIIM a.• UI. 

Um filme da WARNER FIRST 
COIUPLEll1ENTOS (• 

Este filme é proprio para todas as Idades. "' 
Nota da e. c. e. 

CIME s. PEDRO 
:A OAl!IA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Em duas sessões - HOJE 

. 
Um verdadeiro espetáculo musical ! A revista musical da. 

NOVA UNIVERSAL 

DORIS NOLAN - GEORGE MURPHY - HUGH IIERBERX e 
HENRY ARJ\fETTA em 

I PINTANDO O SÉTE ~,, 
Um filme divertido, alegre, deslumbrante " luxuoso 

HOJE em "mntinée" é.s 2 112 horas - JANE WITHERS, a mimosa - em 
. 0 AVIAO MISTERIOSO e mais a 3.ª série de O IMPERlO DOS 

FANTASMAS. 
Brinde: Larga distribuição de Pó de Arroz oferecido pela firma 

Seixas, Irmão & Cla 

Amanhã em '"Sessão Gigante'" - um filme que é um prrsente para os 
"fans" do Clne S. Pedro - o REI E A CORISTA - com 

Joan Blondell e Fernanct Gravet 

·~================~ 



:JOA01>1tSSOA--=-1J"oml11go, 14-dc 1i1toslo ele l!J38 

N~:YEGAQÃO E: COMERCIO 
L Lo y D B R A s I L E I R-0--~.::-::.-,.,..,.., L-,:-E ,:--I -,-0 .-=-,-,--.--,-•• -.-• ......,---

,.._:t'P~T RIM O N 10 NA e I O NA L )~ Praça Antenôr Navarro n.° 31 (Terreo) Fone 1-4-4-3 

;. ' 
P. '1'. R ~ .O N O R T • l.. PAR 'A O SUL 

Linha Manáus - Buenos Aires "INCONFIDENTE" Linha Manáus - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" "BAEPENDY" Esperado no(':i~~~~~~!osto, sairá no 
mesmo dia para Natal, Fortaleza, S. Luiz e 

Esperado no dia 27 de agosto. sairá no mes- Bel em. 
Esperado no dia 2 de setembro, tmiré. no 

mesmo dia para Recife, Maceió, S Salvador, 
Rio de Janeiro. 

mo dia pnra Natal. Forta1eza, s. Luiz, Belém. 

1
~:~;arém, Obldos, Parintins. Itacoatiára e Ma- Linha Belém _ S. Francisco 

"COMTE, RIPPER" ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 
PABBAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAGENS APRESENTAJl<:JO 
O ATESTADO DB VAOINACAO. 

(5.219 tons . de deslocamento) 
O "LOIDl!: J!RASILEJRO" E' UM SER- E.sperado no dia 20 de agosto. sairá ~o mcs-

'. IÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE-\ mo dia para N~a~~ Fortaleza, Tutola, Sao Luiz 
"0 LOJDE BRASll,ElRO E DA NAÇAO 

PARA SERVIR A NAÇAO". 

RE6SE NACIONAL. e Belém. 

Acc:eitamH carra• para u cidade, ,e"idu tela lê.te Viaçãe Mineira e•• truaberd• .... em .hrra dH leia. 

LLOYD NACIONÃL S. A. -IOIPANHIA 
Linha 

CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
re1ular de vapores entre Cabedêlo 

"' e Porto Alerre 
CARGUEIROS RAPIDOS ., 

<1ARGUt.:1RO "Ci\XIAS" - Espci-ado do norlc, dcvcrã chegar 
em nosso J)Ort.o no próximo dia 14 o cargueiro .. Caxias". Após a nc
ccssarta demora, sair~ para Recife, Maceió, Rib, Sa11los, R. Grande, 
Pclotas, P . Alegre. 

CARGUEIRO "OLINDA " - Esperado do sul, deverá checar em 
nosso porto no próximo dia 16 o cargueiro "Olinda··. Após a neccssaria 
demora, sairá para Natal. Ceará, Tutoia., Areia. Branca. 

' CARGUEIRO "OSVALDO ARANHA" - Esperado do sul, deverá 
. chegar em nosso porto no próximo dia 15 deste més, o cargueiro II os. 
valdo Aranha_". Após a necessaria demoro. sairá para Aracaty, Ceará, 
Camoclm, Areia Branca. 

AVIS O 

Acetta-sc carga suJetta a. transbordo no Rio para Paranagua., An .. 
toUlll.a, 8. Francisco, ItaJal e Florlanopolls. 

Arentea - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

UMA 
NOVA PELLE BRANCA FEZ 
VOLTAR MINHA SORTE EM 

3 DIAS 
"Qu.n4o minha. pelle era escurt., 

r..:1:"ér~':;'~· n1:~r:m~ 
dorea nem convites.-. mas com o uso 
do Cr6me Rugo!, obtive uma nova 
pelle brlliM& que trocou DWlha sorte 
em 3 dl8". E eu que não tinha ne
llhum pretendente, recebi agora , 
pedldal de cuamento ao mean,o tem· 

QUER V, S, FORTI• 
FICAR-SE? 

u,. Vt~onal •"• 6 o melhor 
lortiflcant.. para. u pess6u 
aoemica•, nervogu n entra .. 
1aecidas. 

O Vlronal fortJtlca o sanK11:11e, 
alimenta o cerebro, tonifica 01 

nervos, abre o appetlte, robu .. 
tece o organJsmo. 

Vtgonal 6 58% ma .. t!oo em 
111bstancfas nutritivas que qual• 
111er oatro lortllicante. 

Alrtm • 
rr,,aa, 

li. l'a1"1 

APROVEITE A OCASIÃO 
po•. U:. ValerJ. Vende-sr um caldo de cana. fazen-

A do bastante negócio, na avenida Ca-
Tad& mulher pod., aclamr, sue.VI- pilão José Pessoa. n. 197, defronte 

l&r e embellezar sua pelle, usando do cinema Jaguaribe. 
diariamente o Crême Rugo!, cuja pe- O motivo da venda o dono cxpllca
netr&.çlo insta.ntanea a.calma a lrrtta,.. rá ao interessado. Tratar no mesmo 
elo clu glandulaa cuta.neas, recha 01 1------------
póros dJla,tadoa e dissolve os cravoe mais !rrlta<la em 3 c11 ... , tornando-a 
completam.ente, não deixando vesti• branca, bella, fresca e nova o que 
lfa a.!gnm. O Crême Rugo! é o ali- tambem lhe trart. sorte. Eltperlmen· 
men~ 90m egual para a belle, POio te o Crême Rugo! e rtca.rf. enoantada 
1trimq11el& a mat<a escura e •uavlza a • &!ém de tornar ... u rosto torm086, 

e lN E -R E p u B L I 
110,JE - l>uas scssnrs á:s f;,l!l r lt horas - HOJE 

SlDE RIO DE JAIEIRQ 

H&'VICO &APOIO Pl!:LOl!I PAQtJJl:TJ!S ºABAS" ENT&I!: CAJIEDBU.0 B PORTO ALEGRE 

PASSAGEIROS "SUL" PAl!ISAGBl&Oa "NORTE'' 

1 

l'AQUETE "ARA'l'IMBo" - Es

prrado de Porto Alegre e escalas uo 

dia. 18 <lo correnLc, :saindo no mesmo · 

dia para Recife, Maceió, Baia, Vitó

ria, Rio de Janeiro, Santos, Rio 

Grande, Pcloias e Porto Alegre, para 

onde recebe cart;a e pa:;sageiros. 

PAIU DltMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
. HISIO H CUNHI REQO. 1 CIA, 

Eacritterie: Raa Barãe da Pa11a1em, 43. Telefone a. 1441 - Telegrama 
' ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO-N.0 87, 

"Ara,'~ 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 

81:ItVIÇO SEMANAL DE PA8SAGEIJt0ê E CARGAS ENTRI! PORTO ALEGRE 1: CAJIEDELO 

"l'rAQUATlA " . . ) PROXIMAS SAIOAS 

"'ITASSUc~·· - Terça-feira, 23 elo rnrrrntc. 
Chegará no dia 18 do corrente, Quinta-ferra, ball'á \ 

no mesn:io dia, para: Recife, Maceió, Bafa, Vitória. Rio . 
de Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonina, Florianopolis, 
Imb,tuba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

"!Til.PURA" - Sexta-feiro, 26 do corrcnt.e. ~ 

~ 

AVIS O 
Recebemos lambem cargas para. Aracajú, llhéos, ti. l •'ranc.ibco e Itajaí, rorn culrl:-1do,:1 balrlra,;,}i.o no 

&lo •e Janeiro, bem eomo, para Campos, no Estado do Rio, em trafe,co mutuo com a •Leopolcllna RalllJar• . 
AII •-•r•m ,erio 'ffndldu me41ante apre1entaçlo ao alestHo •• nclna . 

PARA PAS8AOENB, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO EBORITORIO, ATE' A'S 18 HORA.a, 
NA VESPERA D!< SAIDA DOS PAQUETES. 

JNFORMAÇOEB COM O AGENTE - P. BANDEIJt& D& CBUZ. 

CURSO PARTICULAR ll Tlnre e! ~et~ eAcast!nh!. t!s! .?. laüet l 
quentes, friOI e de mar. 

inf:r:~~af:s"
0qu:1.::~~mª~: .:;~ '========-===.,,,,.J 

so primá.do e secundá.rio funcio
nando diariamente de 7 ½ ás 11 
e das 19 ás 21 horas. 

AVENIDA GUEDES PEREIRA, 70 

Pagamento adiantado. 

AOS PROPRIETARIOS 

FAZENDEIROS 

E CASA A' VENDA 
VENDI:>SE, a. preço módico, ~ rasa. 

Motores para luz e rádios com n.º 130, ã. rua Borges da Fon:sêca. 

grande redução nos preços, vende a desta capital. A tratar na me:sma. 
CASA LIDER. Rua Duque de CBxias, 
470 . Ponto de Cem Réis. com o proprietário 

e A SEGUNDA-FEIRA : 

CAÇANDO FERAS 
,... 

LJNJ'l'J::n ,\R 'rJ:-;Ts ;:ipr('SCllLt GAJtV ('OOPElt. e ANNA 
A seg~ir -..CO.~Q_UISTA 

-::: ... . _,. ___ 
WrnN DE UM IMPERIO - PALOOKA - A -- cm --.- ; .. A NOITE NUPCIAt 

-,.._ __ - - ~ --- - ,...-...-
4, VOLTA DE BUllDOG DRUMOND - DESFORRA DE UMA NA~ 

<'nmplc111enlo - UI\I NACIONAL ' _J 

-- - - PRf.Ç()S : - 1 100 f' liOO r~i~ ---
ÇIO - LIGEIRO NO ~ATILHO - GRITO DA SELVA, 

' 
- - ,. __ - -···· ·- .. - - --- - -
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